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AKREDITACE PŘEDMĚTU
Metody vyučování
Tato položka je poněkud formálnějšího charakteru a trochu se překrývá s jinými položkami. Nicméně vzhledem k tomu, že se v sylabu zobrazuje, je vhodné jí něčím vyplnit, aby to nepůsobilo opomenutým dojmem.Jak vyučovací, tak hodnotící metody zvolte zaškrtnutím příslušných položek z níže uvedených seznamů.
Metody hodnocení
Tato položka je poněkud formálnějšího charakteru a trochu se překrývá s jinými položkami. Nicméně vzhledem k tomu, že se v sylabu zobrazuje, je vhodné jí něčím vyplnit, aby to nepůsobilo opomenutým dojmem.Jak vyučovací, tak hodnotící metody zvolte zaškrtnutím příslušných položek z níže uvedených seznamů.
Literatura předmětu
Z/D
Autor
Název
Rok
Místo
ISBN
Přidávejte a odebírejte řádky tabulky dle potřeby pomocí tlačítek (-) a (+) na začátku každého řádku.
Metody výuky a studijní zátěž
Druh
Tato informace zároveň udává studentům, jakou strukturu bude mít časová náročnost daného kurzu.POZOR, z důvodu sjednocení a smysluplné interpretace vhledem k počtu kreditů prosím zajistěte, aby celkový počet hodin v semestru (uvedený v posledním řádku tabulky) ODPOVÍDAL 26násobku počtu kreditů předmětu (vycházíme z konvence, že 1 kredit je 26 hodin práce průměrného studenta). Jedině v takovém případě bude očekávaná časová náročnost odpovídat počtu kreditů, na který byl předmět akreditován.
Počet hodin
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
	Vyplňuje se samo:  
	Code: 
	Name: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	Je vyplněno AUTOMATICKY na základě časové náročnosti vyplněné v poslední části formuláře.: 0.00000000
	Vyplňuje se počet hodin přednášek a seminářů týdně.: 
	Vyplňuje se počet hodin přednášek a seminářů týdně.: 
	DropDownList1: Ne
	TextField6: 
	DropDownList2: 
	DropDownList4: 
	DropDownList3: 
	Do této položky patří STRUČNÁ charakteristika předmětu (jeho anotace), typicky jde tak o 1-3 věty.Častou chybou je dlouhý text popisující zároveň obsah kurzu (ten sem nepatří, ani ve stručnosti), způsobilosti (výsledky učení), učebnice, podle kterých je kurz veden, obory, jimž je kurz určen, granty, jichž jsou produktem, detaily způsobu výuky apod.: 
	Objectives: 
	Položka slouží k informování studentů o tom, na jaké úrovní znalostí kurz staví. Typicky tak lze učinit vyjmenováním předmětů, jejichž absolvování doporučujete před studiem editovaného kurzu. Položku není nutné vyplňovat.Nutno připomenout, že se jedná o doporučení, které nemá vliv na možnost studenta si předmět zapsat a studovat i bez splnění těchto podmínek.: 
	Prerequisites: 
	Tato položka je v dnešní době velmi vyžadována a zároveň představuje položku, která nejčastěji chybí.V této položce nejde o popis cílů a záměrů učitele, ale o STRUČNÝ popis toho, co bude STUDENT UMĚT (co lze od něj reálně očekávat) a ideálně z čeho jej v rámci předmětu TESTUJEME.Vyplnění není triviální. Zvláštní důraz je kladen na to, aby se zde neobjevovala vágní prohlášení. Text by neměl délkou přesahovat jeden odstavec. Vyhněte se složitým větným vazbám, ideálně začněte odstavec frází „Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti umět:“ a pokračujte schopnostmi charakterizovanými v odrážkách.K vyjmenování schopnosti se nehodí slovesa typu umět, rozumět zvládat. Naopak vhodná jsou tzv. akční slovesa (action verbs): např. rozlišit mezi (distinguish between, discriminate), srovnat (compare), vypočítat (calculate), změřit (measure), popsat (describe), uspořádat (adjust), vybrat (choose), shromáždit (assemble), určit (identify), vysvětlit (explain), řešit (solve), shrnout (summarise), uvést do vztahu (relate), upravit (modify), aplikovat (apply), předpovědět (predicate), vytvořit (construct), zorganizovat (organise), připravit (prepare), navrhnout (propose), přetvořit (reconstruct, rewrite), rozhodnout (decide), posoudit (judge), zhodnotit (evaluate), doporučit (recommend).Přestože tato položka logicky souvisí s obsahem předmětu (viz další položka), je častou chybou do způsobilostí tento obsah jednoduše přepsat a uvodit tvrzením, že to bude student všechno umět…Chcete-li se inspirovat, vyhledejte si na internetu název svého předmětu doplněný o „výsledky učení“/“learning outcomes“.: Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni [sloveso]
	Outcomes: Upon successful completion of this course, students will be able to [verb]
	Je dobré jednotlivé kapitoly obsahu očíslovat. Naopak není vhodné, aby byl obsah příliš podrobný a přesahoval třeba jednu stránku. K detailnímu informování studentů o obsahu je vhodné využít jiných prostředků (web, Moodle apod.): 
	Content: 
	Tato položka vytváří prostor pro informace studentům o jejich povinnostech a o způsobu, jakým budou hodnoceni. Je vhodné sem napsat co nejvíce pravidel explicitně.Jako POVINNÉ informace je v každém případě nutno uvést:- Zda je povinná docházka a veškeré další (neznámkované) povinnosti studentů- Požadavky, na jejichž základě bude probíhat hodnocení včetně charakteristiky postupu (body, váhy apod.)- Známkovací stupnice: 
	Requirements: 
	CheckBox1: 0
	Odebrání tohoto řádku: 
	Přidání dalšího řádku: 
	Cell1: Z
	Cell2: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	: 
	Hours: 
	TextField7: Celkový počet hodin



