ZÁSADY VĚDECKÉ KOMUNIKACE
I. Nezbeda
PřF UJEP a ÚChP AVČR

Cílem předmětu je seznámit studenty (bez ohledu na odbornost; studijní obor)
se zásadami (strukturou) osobní ústní i písemné prezentace (nejen)
v odborné veřejnosti a procvičit jejich aktivní použití (včetně bibliografie)
a scientometrie.

Ústní komunikace zahrnuje postupy přípravy a realizace přednášky
(předložení a obhajoba projektu, apod.) na semináři, při obhajobě,
na odborné konferenci.

Písemná komunikace zahrnuje postup přípravy
- vypracování laboratorního protokolu
- seminární práce
- závěrečné práce
- odborné publikace
- souhrnu (abstraktu prednasky)

STRUKTURA A POŽADAVKY KE SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU
Výuka: 3 (tři) bloky přednášek spolu s rozborem a procvičením protokolů a prezentací.
Průběžně: (1) Dukaz prace s Web of Science: Oskenovana stranka
(2) Vypracování abstraktu k ústní prezentaci.
(3) Vypracovani abstraktu k puvodni praci (diplomka, atd.)
(4) Vypracování typického protokolu (o fiktivním pozorování,
měření, zpracování čehokoliv) na jakékoliv téma.
TOTO NENI TOTOZNE S LABORATORNIM PROTOKOLEM
V RAMCI VYUKY !!!!!
!! Není akceptován žádný protokol (ANI MODIFIKOVANÝ)
z dřívějšího studia (např. ze střední školy), či z laboratorních cvičení,
terénního pozorování apod. v rámci současného studia.
Zápočet:
5-ti minutová prezentace na libovolně (studentem) zvolené téma
v posluchárně před osazenstvem.
!! Není akceptována prezentace , která již byla prezentována na
katedře (semináři, cviření) v rámci studijního plánu.
!! Není akceptována individuální prezentace.

HARMONOGRAM:
5. brezen: Blok #1; Hodnoceni vysledku vedy. Bibliometrie; Scientometrie
Abstrakt prednasky. Zadani abstraktu a biblio udaju.
19. brezen: Termin odevzdani abstraktu a biblio udaju; KCH do 12.00
2. duben: Blok #2; Přednáška: základní pravidla pro psani VEDECKYCH protokolu
Abstrakt vedecke prace (diplomove prace, …).
Zadani protokolů a abstraktu
16. duben: Termín pro odevzdání protokolů;
Termin odevzdani abstraktu (dipl prace,…)
Odevzdani opravenych abstraktu prednasky; KCH do 12.00
23. duben: Blok #3; Diskuse o protokolech; trénink prezentace (dobrovolníci)
Diskuse a pripominky
7. kveten: Termin odevzdani opravenych pisemny praci;
KCH do 12.00
14. kveten: Zveřejnění seznamu studentů se splněnými požadavky.
ZÁPOČTOVÉ ZKOUŠENÍ:
Prezentace 5-ti minutové přednášky ve skupině po 12-ti lidech.
TERMÍNY (2-hodinové bloky):
26. kveten; 2 termíny
9. cerven; 2 termíny
Při počtu studentů na termínu menším než 10 si vyhrazuji právo
-- studenty přesunout na jiný termín, nebo
-- termín zrušit

ORGANIZAČNÍ DETAILY:
-- dotazy, připomínky, nejasnosti, ... : kdykoliv na emailu: IvoNez@icpf.cas.cz
-- konzultační hodiny: ctvrtek dopoledne
-- písemné materiály, sdělení či informace pro studenty, atd.: na webu učitele

