Zkvalitnění jazykové přípravy studentu doktorského studia pro prezentaci
výzkumů v zahraničí (0043/2014)
Cíl projektu: Zkvalitnění jazykové přípravy studentů doktorského studia, připravujících se na
pobyt na zahraniční konferenci Dezentenkonferenz der Körperbehindete na univerzite
v Lipsku, doktorská sekce.
Projekt byl realizován v několika fázích:
I. Dle harmonogramu proběhly Odborné semináře zaměřené na zkvalitnění jazykové přípravy
studentů DSP, proběhly v několika krocích:
1. Příprava a doporučení online zdrojů k samostatné jazykové přípravě
o online kontrola správné anglické výslovnosti terminologie,
o online rozšíření slovní zásoby
o online procvičení anglické gramatiky
2.Nácvik prezentačních dovedností pro prezentaci výzkumu doktoranda v angličtině
o online prezentace na webu, rozbor a komentáře
o doporučení k ústním prezentacím
o upozornění na typické chyby při prezentacích
o kulturní odlišnosti při prezentaci v zahraničí
o neverbální komunikace při prezentaci
Své znalosti výslovnosti odborné terminologie si studenti samostatně kontrolovali
v doporučeném online zdroji a konzultovali na seminářích s vyučujícím. Zvláštní důraz byl
kladen na rozšíření komunikačních a prezentačních dovedností studentů. Prezentace byly
následně prezentovány v seminářích a natáčeny na video. Po technické úpravě videozáznamu
provedl vyučující interaktivní komentáře přímo k jednotlivým prvkům a sekvencím nahrávky
prezentací. Systém editace video nahrávky a interaktivních komentářů do video nahrávky byl
vyvinut odborníky MU v rámci projektu Centra interaktivních a multimediálních studijních
opor pro inovaci výuky a efektivní učení.
II. fáze
Doktorandi připravili podklady na dva postery. S realizátorem posterů participovaly na jejich
tisku (úprava jazyková) Po odevzdání podkladů probíhaly korektury doktorandů s autorem
celého zpracování posteru. Zpracování posteru a jeho tisk zajišťoval Ph.Dr. Pavel Sochor,
Ph.D. Postery byly prezentovány na zahraniční nadregionální konferenci na univerzitě
v Lipsku.
III. Fáze řešení
Nadregionální kolokvium se konalo 14.9. - 17.9. 2014 na univerzitě v Lipsku. Po prvé se ho
zúčastnili doktorandi a jejich školitelé z Německých univerzit s fakultami zaměřenými na
pedagogiku tělesně postižených. Pozváni byli doktorandi a jejich školitelé z Masarykovy
univerzity, Pedagogické fakulty, Katedry speciální pedagogiky. Doktorandů z Brna se aktivně
zúčastnilo pět (Lenka Gajzlerová, Ivana Márová, Zuzana Širmerová, Kateřina Jiskrová, Petra
Odehnalová) Představili na svých posterech projekty, které byly vyústěním jejich vědecké
práce. Výzkumné projekty, které byly prezentovány v němčině nebo angličtině, vzbudily u
účastníků velký zájem a rozproudily diskuzi.



popis změn v řešení projektu a jejich zdůvodnění;

V průběhu řešení projektu došlo k výměně dvou osob:
Doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Mgr. Světlana Síthová
Doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. z důvodu mateřské dovolené, byla nahrazena doc. PhDr.
Jiřím Vackem, Ph.D.
Ze zdravotních důvodů z projektu odstoupila doktorandka Mgr. Světlana Síthová, na její
místo nastoupila doktorandka Mgr. Petra Odehnalová.


popis změn v plánovaném čerpání finančních prostředků a jejich zdůvodnění;

Financování projektu probíhá v součinnosti s plánem projektu.


informaci o tom, zda bude projekt k 31.12.2014 dořešen v plánovaném rozsahu;

Vzhledem k tomu, že realizace projektu probíhala přesně s jeho plánem, projekt byl
ukončen v stanoveném termínu. Plnění cílů a úkolů proběhlo v plném rozsahu. Základní
aktivity projektu byly splněny. Jako nadstandardní, lze považovat úspěšnou spolupráci
s univerzitou v Německu, která vyústí v následné účasti německých doktorandů a jejich
školitelů v České republice na Masarykově univerzitě. Aktivně se již zpracovává návrh na
konání mezinárodní konference na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty
v měsíci září 2015.

