
Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 

Název: Metody práce s textem 2 Název anglicky: Methods of Work with Text 2 

Kód modulu: MPT2/NOJ Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 13 hodin (13S) 

1h/týdně 

Vyučující: Mgr. Jindřich Novák 

Vstupní podmínky: Absolvování Metody práce 

s textem 1 

Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2012 

Doporučené období 2.  ECTS (kredity) 1 

Typ modulu: Odborný, povinný Forma hodnocení: Zápočet (Z) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

- Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690:2010 a jejich použití v praxi 

- Grafy, obrázky, tabulky a další objekty uvedené v odborném textu a citování jejich zdrojů 

- Creative commons licence - licence pro bezplatné šíření autorských děl 

- Public domain databáze - databáze volně šiřitelných děl 

- Struktura a náležitosti absolventské práce - formální a obsahová složka 

- Funkční styly a jejich využití při vytváření textu 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Při vytváření odborného textu je kladen důraz nejen na stránku obsahovou, ale také na stránku formální, 

kterou autor svoji práci vizuálně reprezentuje. Nedílnou součástí při zpracovávání odborného textu tvoří 

využívání informací z jiných než vlastních zdrojů autora a jejich správná citace nejen uvnitř textu, ale také 

v závěrečném seznamu literatury. 

- Student umí vyhledat podklady pro odborný text, zhodnotit jejich relevantnost, nalezené informace 

dát do souvislostí a využít je ve svém odborném textu. Student zároveň respektuje etické zásady 

využívání cizích zdrojů a dokáže použité zdroje náležitě ocitovat a odkázat na ně.  

- Student dokáže ocitovat jak tištěné, tak elektronické zdroje včetně grafů, tabulek a obrázků. Student 

rozpozná licence pro využívání zdrojů na internetu a na jejich základě je schopen využít nalezený 

materiál ve své práci. 

- Student se seznámí se strukturou a náležitostmi absolventské práce a nabyté dovednosti procvičí při 

zpracovávání dílčích seminárních prací na vybraná témata. 

- Student rozpozná jednotlivé druhy funkčních stylů a dokáže je využívat při vytváření textu. 

- Student umí kriticky zhodnotit relevanci informací v textu a i na internetu. 

Způsob ukončení modulu: Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce, zejména v diskusi 

na semináři. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období. 

Student vypracuje seminární práci (úvahu / esej), která 

bude reflexí na jedno z uvedených témat: Sociální 

vyloučení / osoby bez přístřeší / týrané a zneužívané 

děti / nezaměstnanost / chudoba / AIDS / závislosti. 

Student volí takové téma, které ještě v rámci předmětu 

MPT nezpracoval. Do práce student zařadí jeden 

obrázek a jednu tabulku nebo graf. Obrázek / graf / 

tabulka bude obsahovat popis a zdroj, odkud pochází dle 

pravidel pro citování. Seminární práce bude povinně 

obsahovat úvodní stranu, prohlášení, vlastní text a 

seznam použitých zdrojů (včetně zdrojů obrázků, 

tabulek nebo grafů). Stránky s textem a následující 

budou číslované. Student použije ve své práci jeden 

další zdroj, který náležitě ocituje. Rozsah práce min. 2 

NS textu. max. 3 NS textu. 

Práce bude odevzdána v elektronické podobě na adresu 

novak.jindrich@voscheb.cz do 30.04.2019. 

Náhradní termín pro odevzdání práce nebude vypsán.  

Zápočtový test (min. 70 % úspěšnosti)  

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 
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Úvaha/esej na vybrané téma  40 % 

Zápočtový test (min. 70 % úspěšnosti) 50 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů v učebně 

vybavené počítačem a audiovizuální technikou. Budou využívány metody podporující aplikace teorie 

v praxi a zvyšující motivaci studentů (týmová práce, sebereflektivní metody, metody 

samostatného řízeného učení, metody kritického myšlení).  
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