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Akademické psaní

Obsah kurzu

Hodnocení kurzu založené na 626 odpovědích studentů

BDX_AKAP, podzimní semestr 2014

Knihovní služby MU a ESF, knihovní systém Aleph, 
e-Prezenčka, Ohlášené knihy, Obsahy časopisů.

Akademické texty a proces jejich vzniku. Volba tématu, cíle, 
školitele a tvorba výzkumného návrhu. Studium literatury.
Vlastní psaní. Plagiátorství a citování. Technická stránka 
psaní. Prezentace grafických dat. Prezentace a obhajoba. 
K metodologii společenských věd. Vybrané metody poznání.
Psaní užitečných typů dokumentů v anglickém, německém 
a francouzském jazyce.

Všechna slovní hodnocení studentů můžete číst na http://www.econ.muni.cz/AKAP

Na virtuální setkání se těší 
Jaroslav Nekuda, Jiří Poláček a Michal Kvasnička, ESF MU

                    „Akademické psaní
                   se pro mě stalo
                   velice zajímavým
                   předmětem. Z po–
                   čátku jsem pochy–
             boval o jeho přínosnosti,
         ale pochyby se nenaplnily.“

    „Velmi mě potěšilo, že předmět 
je zcela on-line a není potřeba 
dojíždět do Brna. Jednotlivé lekce 
včetně domácích úkolů byly dobře 
připraveny, studijní materiály 
snadno dostupné a přehledné.“

„Předmět jako celek pro mě byl 
přínosem, protože jsem se dosud 
s tímto způsobem psaní nesetkala. 
Oceňuji i to, že jste se nás v úko–
lech jednotlivých lekcí nesnažili 
trápit těžkými úlohami ...“

„Předmět se mi líbil, ačkoliv 
některé lekce mi přišly příliš 
zdlouhavé. Rozhodně jsem se 
mnoho naučila v lekcích 
o knihovnách MU a o vlastním 
psaní, taky kapitolu o plagiátorství 
jistě ještě několikrát zpětně otevřu. 
Oceňuji, že text nebyl nudný, 
naopak byl plný příkladů ze života 
a doplněn vtipy.“

„Oceňuji snahu tvůrců předmětu 
předat vtipnou a zábavnou formou 
nezbytné informace týkající se 
psaní akademických prací 
začínajícím i zkušenějším 
stůdentům. … Obzvlášť oceňuji 
hodinu věnovanou aplikaci Web 
of Science.“

„Musím říct, že i přesto, že už se 
na půdě MU pohybuji 10 let, 
dozvěděla jsem se celou řadu věcí, 
o kterých jsem neměla tušení. … 
Celý kurz hodnotím velice 
pozitivně a myslím, že je dobře že 
existuje. Nechybí v něm jak fakta, 
tak humor, což je podle mě také 
důležité :-)“

Chtěli byste se dozvědět „jak na to“?–
Vyhovuje vám e-learningová forma bez nutnosti 
chodit na přednášky?

–

Líbily by se vám moderní forma výuky a 
přátelský duch celého kurzu?

–

Věříte kladným ohlasům 626 absolventů tohoto 
kurzu z loňského roku?

–

Přišly by vám k duhu i 2 kredity?–
Pokud odpovídáte ANO, pak neváhejte 
a zapište si e-learningový kurz ESF MU:

–

Oceníte všechny potřebné studijní materiály 
jednoduše přístupné v IS?

–

Elektronické informace, klasifikace zdrojů, hlavní skupiny 
zdrojů, techniky vyhledávání; představení hlavních skupin.


