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Akademický rok 2017/2018

Název Komunikační praxe v příhraničí

Způsob zakončení Zápočet

Název dlouhý Komunikační praxe v česko-bavorském příhraničí
Akreditováno/Kredity Ano, 3 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Seminář 2 [HOD/TYD]
Obs/max
Letní semestr

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Počítán do průměru NE

0/-

0/-

Min. (B+C) studentů 1
Opakovaný zápis NE

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina

Zápočet před zkouškou NE

Vyučovaný semestr Letní semestr

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je umožnit studentům aplikovat získané poznatky z teoretické a praktické výuky v praxi a konfrontovat je.
Formou praktické blokové aktivity, workshopu nebo exkurze uvádět studenty do kontaktu s aktéry příhraničního dění.
Komunikační praxe je orientována na seznámení s organizacemi v příhraničním regionu, jejich cíli, cílovými skupinami, vazbami
na partnery, interkulturními zkušenostmi. Kurz tematicky volně navazuje na předmět Kulturní profil česko-bavorského příhraničí a
doplňuje znalostní výbavu studenta o praktický kontakt a výměnu informací a zkušeností na úrovni interregionu. Student získá
informace z praxe a síť kontaktů. V dílčích tematických blocích je zapojován do týmových aktivit s interkulturním rozměrem.
Požadavky na studenta
Příprava projektu a prezentace k vybranému tématu kurzu.
Obsah
Interaktivní seznámení s vybranými organizacemi příhraničí.
Přednášky, diskuse v tematických blocích.
Pracovní týmy: úkoly, komunikační praxe.
Prezentace prací na téma semestru (např. reflexe uměleckých, studentských či jiných aktivit v regionu, rešerše mediálních kauz,
prezentace terénního průzkumu vybrané otázky apod.)
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Kurz vyžaduje základní znalost německého jazyka.
Získané způsobilosti
Aplikovaná znalostní výbava areálového zaměření.
Týmová spolupráce na úkolech v interkulturním prostředí.
Prohloubení komunikačních dovedností.
Aplikace a ověření teoretických poznatků v praxi.
Prohloubení schopnosti pracovat s informacemi, sbírat, vyhodnocovat, předávat data, vytvářet podkladové materiály, studovat
literaturu ve vztahu k dalšímu profesnímu růstu.
Prohloubení schopnosti analyzovat problém ve sledované oblasti, zaujímat stanovisko a hájit je v diskusi.

Garanti a vyučující
• Garanti:

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.
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Literatura
Průcha, Jan. Interkulturní komunikace. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-2473069-1.
Lektor zveřejní základní literaturu na začátku semestru..
Bayerisches Landesamt für Statistik - www.statistik.bayern.de >
Hofstede, G, Hofstede, G.J. Kultura a organizace: Software lidské nysli. Praha: Linde, 2006. ISBN
80-86131-70-X .

• Základní:
• Základní:
• Doporučená:
• Doporučená:

Časová náročnost
Aktivity
Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [1015]
Kontaktní výuka
Projekt individuální [40]
Celkem:

Časová náročnost aktivity [h]
15
26
37
78

Vyučovací metody
Přednáška s diskusí
Projektová výuka
Prezentace práce studentů
Demonstrace dovedností
Hodnotící metody
Individuální prezentace na semináři
Kvalita zpracovaného referátu
Demonstrace dovedností při praxi
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Certifikátové
programy

Bakalářský Prezenční Kompetence pro Česko0
bavorský příhraniční region

Etapa V.st.pl.

1

Rok Blok
2017 Povinné
předměty

Statut D.roč. D.sem.
A

LS
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