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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Odborný seminář 

Typ předmětu povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0+28s hod.  28 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 
studenta 

zápočet – prezentace práce vztažené k odbornému zaměření 

 

Garant předmětu doc. Ing. František Vácha, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

doc. Ing. František Vácha, CSc. (50 %) 

Vyučující  

Cvičící: doc. Ing. František Vácha, CSc. (50 %), doc. Ing. Eva Samková, Ph.D. (10 %), Ing. Dana Jirotková, Ph.D. (10 %), 

Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (10 %), Dr. Ing. Jaromír Kadlec (10 %), MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D. (10 %) 

Stručná anotace předmětu  

Odborný seminář 2 je zaměřen na zvládnutí osobní prezentace výsledků (diplomové) práce před kolektivem vybraných 

pracovníků Katedry potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů. 

 

Student je veden a připravován na to, jaké jsou požadavky na zaměření odborného pojednání a prezentace výsledků podle 

obecně uváděného členění zavedeného v odborné literatuře a uplatňovaných postupů na účelově zaměřených konferencích. 

Student musí zvládnout veřejné vystoupení před odbornou komisí a prezentovat výsledky své práce z pohledu kritérií 

zavedených pro úspěšnou obhajobu a veřejnou prezentaci. Musí mít schopnost samostatné odborné činnosti a schopnost 

analyzovat trendy vývoje oboru. 

Je hodnoceno zvládnutí přístupů pro uplatnění práce a její prezentaci. V náplni semináře je příprava na to, jak správně 

rozvrhnout a sestavovat kapitoly předkládané práce zahrnující literární přehled, metodiku práce, uspořádání výsledků, 

sestavení kapitoly diskuse a závěru práce. 

V závěreční fázi komise bodovým systémem jednotlivě hodnotí každého studenta podle jeho osobního zvládnutí 

prezentace v kategorii: abstrakt, klíčová slova, obsah a uspořádání, osobní zvládnutí prezentace a reakce na otázky. Pro 

splnění požadavků odborného semináře 2 je stanoven minimální počet bodů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

u studijního oboru není kombinovaná nebo distanční forma 

 


