
 

Instrukce pro tvorbu sylabů programů CŽV 

 

Garant 

Odpovídá za koncepci, obsahovou a didaktickou úroveň vzdělávání v programu CŽV. 

(Spolu)vytváří materiály programu CŽV.  

 

Abstrakt 

Základní charakteristika programu CŽV, obsahové vymezení a přínos pro účastníka 

programu, event. další aspekty, které chcete vyzdvihnout. V abstraktu je nezbytné 

specifikovat cílovou skupinu posluchačů (komu je program určen). 

 

Cíle programu 

3 až 5 očekávaných, zamýšlených, měřitelných a ověřitelných výsledků programu CŽV. 

Nutno vycházet ze vzdělávacích potřeb cílové skupiny. Při formulaci cílů nutno používat 

tzv. činnostních sloves (např. aplikovat, hodnotit).  

 

Motto programu 

Vlastní či převzatý citát s cílem zaujmout potenciální účastníky. 

 

Struktura programu 

Rámcové vymezení obsahu programu v 10 tématech. Vycházejte ze vzdělávacích potřeb 

cílové skupiny a cílů programu.  

 

Metody výuky 

Volba metod musí vycházet ze stanovených cílů a struktury programu. Vzhledem k cílové 

skupině a současným trendům se předpokládá využití zejména interaktivních metod 

(jejich zapojení předpokládá také struktura studijního textu). Mezi možné metody patří 

např. výklad (s podporou multimédií), demonstrace, simulace, řešení případových studií, 

řešení projektů. 

 

Časová dotace 

14 hodin přímé výuky a orientační rozsah studia materiálů a tvorby projektu. Do rozsahu 

studia materiálů nutno započítat čas potřebný na procvičení znalostí, řešení případových 

studií a dalších aktivit spojených s osvojením potřebných kompetencí.  



 

 

Požadavky na absolvování 

Ověření dosažených výsledků programu CŽV. Vzhledem k cílové skupině a současným 

trendům se předpokládá zpracování (event. obhajoba) konkrétního, praktického, profesně 

orientovaného projektu. Je nutné uvést základní zaměření projektu, event. další 

parametry (např. množství zdrojů, rozsah, způsob hodnocení aj.). 

V případě úspěšného absolvování programu posluchači obdrží osvědčení. Informace o 

získání osvědčení je předefinovanou součástí každého sylabu.  

 

Zdroje ke studiu 

V souladu se současnými technologickými možnostmi uvádějte nejen textové zdroje, ale 

také video a další typy zdrojů (audio, webové stránky s interaktivními prvky aj.). Není 

možné uvádět odkazy na placené zdroje, trail verze jsou přípustné.  

 

U citací nutno dodržovat pravidla pro citování dle APA 6. vyd. (doplnit o ISBN/ISSN, tam 

kde je to možné). Více informací k citovaní dle APA: 

Vysoká škola ekonomická v Praze (2019, 26. listopad). Přehled pravidel pro citování 

dle APA 6. vyd. na FPH VŠE. Knihovna VŠE. [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: 

https://knihovna.vse.cz/citace/prehled-pravidel-pro-citovani-dle-apa-6-vyd-na-fph-

vse/  


