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Home Assignment 2:  ADVERTISEMENT 

 (to be uploaded to IS.MUNI by 16.3.2011) 
 
 

    You are a Deputy Manager of a non-profit organization 

looking for new candidates for a specified position.  

      Tasks: 

 

• 1. Write 3-5 qualities you’re seeking in successful candidates 

• 2.  Write qualities  which successful candidates shouldn’t have 

• 3. Compose  an advertisement for the particular position 

• 4. Upload the advertisement to IS.MUNI 

• 4. Get ready for video recording of 1-minute presentation 

 



Presenting the advertisement (Petra) 



Presenting the advertisement (Tereza) 



Video v Interaktivní osnově předmětu 



Interaktivní reakce v Diskusním fóru IS 



Interaktivní reakce v Diskusním fóru IS 
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Home Assignment 3:  Applying for a job abroad 

 (to be uploaded to IS.MUNI by 11.4.2011) 
 
 

    Tasks: 

 

• 1. Find a current social work job abroad 

• 2. Write a job application with a cover letter and CV 

• 3. Compose a MS PowerPoint presentation 

• 3. Upload all documents to IS.MUNI 

• 4. Get ready for video recording of your presentation 

 



Presentations – Applying for a job 



Presentations – Applying for a job 



Presentations – Applying for a job 





Video v Interaktivní osnově předmětu 



 
Interaktivní hodnocení prezentací - kritéria 

 
 

1. Content and structure 
2. Language 
3. Non-verbal communication 
4. Total impression 
 
Tasks: 
• A) Evaluate the presentations of your colleagues on the scale      

from 1 (minimum) – 100 (maximum) 
 

• B) Evaluate your presentation on the scale from 1–10    (1 = worst, 
10 = best) 



 
Interaktivní hodnocení prezentací – odpovědníky 

 



 
Interaktivní hodnocení prezentací – odpovědníky 

 



 
Interaktivní hodnocení prezentací – odpovědníky 

 



 
Vyhodnocení prezentací z odpovědníků 

 



 
Vyhodnocení prezentací v Interaktivní osnově 

 



 

Celkové hodnocení prezentací 
video recordings 12.4 & 19.4.2011 

 



 
Prezentace v kombinovaném studiu soc. ped. 

 





Video v Interaktivní osnově  
předmětu SC4BK  - kombinované studium 



Prezentace v kombinovaném studiu 



Prezentace v kombinovaném studiu 



Hodnocení prezentací seřazením v odpovědníku  



Vyhodnocení v Interaktivní osnově  



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 


