Sylabus pro předmět
SPORTOVNÍ DIPLOMACIE – SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1
Kód předmětu:
Název v jazyce výuky:
Název česky:

2SMQ03
Sportovní diplomacie – semestrální projekt 1
Sportovní diplomacie – semestrální projekt 1

Název anglicky:
Počet přidělených ECTS kreditů:
Forma výuky kurzu:
Forma ukončení kurzu:

Sports Diplomacy – Semestral Project 1
3
kombinovaná; 0/13 (počet hodin přednášek za období / počet hodin
cvičení za období) pro distanční (kombinované) programy
zkouška

Jazyk výuky:
Doporučený typ a ročník studia:

čeština
— obsah této položky nebyl definován —

Semestr:
Vyučující:
Omezení pro zápis:

ZS 2017/2018
Ing. Mgr. Markéta Novotná, Ph.D. (garant)
žádné

Doporučené doplňky kurzu:
Vyžadovaná praxe:

žádné
žádná

Zaměření předmětu:
Posláním kurzu je formou interaktivních seminářů seznámit studenty s požadavky, základními metodami a zdroji, které
jsou potřebné k vypracování projektu seminární práce a následně k ucelenému zpracování seminární práce se všemi
náležitostmi. Projekt obsahuje zejména vydefinování názvu práce, cíl práce, podrobnou osnovu práce založenou na
dílčích cílech kapitol, rešerši literatury a informačních zdrojů vhodných ke zpracování seminární práce.

Výsledky učení:
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- disponovat podrobným projektem své seminární práce,
- mít zformulovaný cíl práce včetně dílčích cílů vedoucích k jeho naplnění a z nich vyplývající osnovu práce,
- mít na základě provedené rešerše relevantní literatury a zdrojů jasnější představu o možnosti naplnění cíle i potřebných metodách,
- mít znalosti potřebné ke zpracování seminární práce tak, aby tato splňovala požadavky, kladené na tento typ prací.

Obsah předmětu:
1. Výzkum; kritické myšlení; tvorba a rozvoj originálních myšlenek; výzkumné otázky a hypotézy (dotace 0/2)
2. Literatura; rešerše literatury; primární a sekundární zdroje; plagiátorství, citace a bibliografie (dotace 0/3)
3. Metodologie výzkumu; kvantitativní a kvalitativní metodologie; kvalitativní výzkum a metody (dotace 0/4)
4. Zpracování výzkumného projektu: název práce; cíl a zaměření práce; identifikování mezery v poznání a její relevance; vydefinování výzkumné otázky a podotázky; struktura práce; formální požadavky (dotace 0/4)
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Způsob studia, metody výuky a studijní zátěž (počet hodin):
Počet hodin studijní
zátěže
Kombinované
studium
13
26
39
78

Druh
Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
Příprava na cvičení/semináře/tutoriály
Vypracování projektu semestrální práce
Celkem

Způsoby a kritéria hodnocení:
Váha
Kombinované
studium
100 %
100 %

Druh
Vypracování projektu semestrální práce
Celkem

Hodnocení:
Zkoušky
1 Výborně (90 – 100 %)
2 Velmi dobře (75 – 89 %)
3 Dobře (60 – 74 %)
4 Nedostatečně (0 – 59 %)
Zápočty
Z Započteno
NZ Nezapočteno
Zvláštní podmínky a podrobnosti:
žádné

Literatura:
Typ*

Autor

Název

Z

SYNEK, M. – MIKAN, P. – Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné
VÁVROVÁ, H.
písemné práce

Místo vydání

Nakladatel

Rok

ISBN

Praha

Oeconomica

2011

978-80-245-1819-0

Z

ČSN ISO 690 – Informace a dokumentace –
pravidla pro bibliografické odkazy a citace
informačních zdrojů : česká technická norma

Praha

Úřad pro
technickou
normalizaci,
metrologii
a státní
zkušebnictví

2011

Z

ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : Praha
obsah forma a struktura = Documentation.
Bibliographic references. Content, form and
structure = Documentation. Références
bibliographiques. Contenu, form et structure =
Dokumentation. Bibliographische Angaben. Inhalt,
Form und Struktur

Český
normalizační
institut

1996

Z

ČSN ISO 690-2 (01 0197) Informace
a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2,
Elektronické dokumenty nebo jejich části : česká
technická norma

Český
normalizační
institut

2000

* Z – základní literatura

Praha

D – doporučená literatura
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