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Buďte chytřejší s cyklem webinářů a seminářů SMART
STUDENT. Připravili jsme pro vás různorodá témata, která
jsou zaměřená na rozvoj dovedností důležitých pro 21.
století. Připravovaná témata vám pomůžou orientovat se
např. v bezpečnosti na internetu, pochopit základy finanční
gramotnosti, a nebo rozvíjet vaše kritické myšlení. SMART
student je určen všem zvídavým studentům Univerzity
Karlovy a je zdarma.

Připravujeme pro vás tyto semináře:

Akademické psaní - jak psát jasné a čtenářsky
přívětivé texty

Na interaktivním semináři (v anglickém jazyce)
probereme strategie, které učiní text stručnějším,
přehlednějším a dynamičtějším. Procvičíte si úpravy
mnohoslovných vět a pomocí praktických cvičení získáte
povědomí o tom, jak psát jasně a stručně.
Vedle toho se také podíváme na strukturu odstavce a
celého textu a na prostředky, které drží text pohromadě,
tak aby jasně vyznělo jeho hlavní poselství.

Termín: čtvrtek 11. května 2023, 14–16 hod.
Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Doba: 2 hod
Počet studentů: 25

  REGISTRACE

Lektor:   Mgr.et Mgr. Martin Sedláček  - Centrum
akademického psaní AV ČR

Proběhlé semináře:

Akademické psaní - tvorba abstraktů a strategie psaní

Na tomto semináři (v anglické jazyce) se seznámíte jak
si zorganizovat čas k psaní, čím psaní začít, budeme
pracovat s efektivními abstrakty a analyzovat je z hlediska
důležitých rétorických tahů, pomůžeme zlepšit vaše vlastní
psaní.
Abstrakt by neměl být myšlenkou na konec, ale měl by být
cílem.

https://registrace.cuni.cz/RegisterEvent/e004294a-ca55-4dad-8144-aa7d6d29ec6b
http://cap.avcr.cz/lide/
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Váš abstrakt by měl čtenářům sdělit vše, co
potřebují vědět, a přimět je číst dál, aby se
díky vašemu textu dozvěděli více informací a podrobností.
Pomocí abstraktů se pokusíme změnit váš názor na psaní.
Mnoho lidí se jím stresuje, protože se příliš soustředí na
konečný produkt - odevzdaný (a snad i publikovaný) text.
Změna našeho pohledu a chápání psaní jako procesu
vám pomůže vytvořit si k psaní zdravější vztah. V praxi to
znamená, že se budete ke svým textům vracet a přepisovat
je. Koneckonců, dobré psaní je přepisování.

Lektor:   Mgr.et Mgr. Martin Sedláček  - Centrum
akademického psaní AV ČR

Finanční gramotnost

Kritické myšlení ve finančním světě

Cílem webináře je pochopit důležitost kritického myšlení
při finančním rozhodování jedince. Seznámíme se s rolí
poradců, bank a institucí a získáme povědomí o jejich
zájmech, motivaci, tricích a praktikách vůči zákazníkům.
Po skončení webináře by účastník měl být schopen
rozpoznávat nástrahy, neúplné či zavádějící informace z
finančních trhů, produktů či pracovníků a firem fungujícím
ve finančním sektoru.

Termín: 28. března 2023, 15–17 hod.,
online
Doba: 2 hod
Počet studentů: max. 150
  Registrace

Lektor:  Samuel Pšeja

Umění sebe/prezentace

Na praktickém semináři se seznámíte s pravidly
prezentace (co si připravit, jak postupovat), naučíte
se pracovat s trémou a na základě poznatků povahové
typologie si ujasníte, že každý posluchač je jiný, a
podle toho je třeba se mu umět přizpůsobit. Pomocí
pravidel verbální a neverbální komunikace si natrénujete
důvěryhodnost svého projevu. V neposlední řadě se
naučíte zvládat obtížné situace při prezentování a využívat
pomůcky, aby výsledný dojem z vašeho vystoupení byl
pozitivní. Celý seminář je proložený okamžitou zpětnou
vazbou.

Co vás čeká?

• Pravidla úspěšné prezentace aneb Proč je důležité se
důkladně připravit (i "umět se nepřipravit").

• Struktura prezentace aneb Známe-li cíl a cestu k němu,
"jde" se nám lépe.

• Jak zvládnout trému aneb "Žádný učený z nebe
nespadl".

• Na co pamatovat a na co si dát pozor (verbálně a
neverbálně) aneb Slova mají obrovskou moc a řeč těla
nás vždy "prozradí".

• Aktivní naslouchání a pokládání otázek = klíč k úspěšné
a důvěryhodné prezentaci.

http://cap.avcr.cz/lide/
https://registrace.cuni.cz/RegisterEvent/72cb65af-1115-4e96-9e46-198d6dcf0006
https://www.samuelpseja.cz/o-mne/
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• Typologie účastníků aneb "Na co kdo slyší" a jak se
umět naladit na své posluchače.

• Jsou "obtížné" situace opravdu obtížné? Aneb co s tím,
když mě někdo nebo něco zaskočí.

• Ta technika! Aneb pomůcky jsou od toho, aby
pomáhaly.

• Zásady působivé prezentace aneb Hesla "méně je
více" a "obrázek je za tisíc slov" zde platí dvojnásob.

Termín: čtvrtek 4. května 2023, 14–18 hod.
Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Doba: 4 hod
Počet studentů: 35

  REGISTRACE

Lektorka: Mgr. Jana Rambousková vystudovala obor
andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Výchově a vzdělávání dospělých se intenzivně věnuje
téměř dvacet let. Za svoje poslání a životní náplň
totiž považuje budování vztahů a „práci" s lidmi.
Působila v několika významných českých vzdělávacích
agenturách jako školitelka a projektová manažerka (např.
Scio, Positive), zároveň se pohybovala v byznysovém
prostředí. Nadále spolupracuje s vybranými vzdělávacími
společnostmi. Srdcovou záležitostí je pro ni částečný
pracovní návrat na alma mater.

Proběhlé semináře:

Praktická asertivita
Život rozhodně není jen procházka růžovým sadem.
Občas se nám do cesty postaví menší či větší překážka.
Cílem semináře je naučit se těmto překážkám vyhnout a
pokud nás překážky případně nějak zabrzdí, umět situaci
pozitivně obrátit.
Asertivita se považuje za důležitou komunikační
dovednost, která umožňuje jasně vyjádřit a prosadit
naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva
ostatních. Na semináři si ukážeme tipy, jak se stát více
asertivním a zlepšit svou asertivní komunikaci.

Obsah
• Pravidla asertivity
• Rozpoznání příčin nepříjemných situací a vyhnout se

mýtům
• Naučit se používat asertivní techniky v běžném životě
• Asertivní odmítnutí - nezbytná pomůcka pro naše

celkově zdravé fungování

Lektorka: Mgr. Jana Rambousková vystudovala obor
andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Výchově a vzdělávání dospělých se intenzivně věnuje
téměř dvacet let. Za svoje poslání a životní náplň
totiž považuje budování vztahů a „práci" s lidmi.
Působila v několika významných českých vzdělávacích
agenturách jako školitelka a projektová manažerka (např.
Scio, Positive), zároveň se pohybovala v byznysovém
prostředí. Nadále spolupracuje s vybranými vzdělávacími
společnostmi. Srdcovou záležitostí je pro ni částečný
pracovní návrat na alma mater.

https://registrace.cuni.cz/RegisterEvent/608a9ed3-e475-4ecc-83b1-9974fb4ab03e
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Zaujmi svým životopisem

Životopis (curriculum vitae, CV) je důležitý dokument
takřka pro každého, kdo se uchází o zaměstnání
stipendium, zahraniční studijní pobyt atp. Význam
životopisu je někdy podceňován, ačkoli se jedná o důležitý
dokument, který je základním vodítkem pro ty, kteří
rozhodují o žádostech uchazečů o zaměstnání, studium či
stipendium.

seminář v anglickém jazyce
Cílem tohoto semináře je seznámit posluchače se
základními principy zpracování kvalitního životopisu. CV
není jediný dokument, který uchazeči zasílají společně
se svou žádostí. Často jsou povinni zaslat také svůj
motivační dopis či doporučující dopis aj. Seminář se
proto dále zaměřuje na to, jak zpracování životopisu
vztáhnout i k těmto dalším dokumentům. Zájemci se
na semináři seznámí s konkrétními praktickými příklady
životopisů, jejich slabými i silnými stránkami. Seminář
poskytne studentům dostatek prostoru pro jejich dotazy a
možnost zapojit se do debaty k problematice zpracování
CV.

Termín: 7. března 2023, 14 - 17 hod.,
Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Doba: 3 hod
Počet studentů: max. 35

Lektor: Doc. PhDr.  Miloš Brunclík, Ph.D.   je
akademickým a výzkumným pracovníkem v oboru
politologie na FSV UK. Vedle svého akademického zájmu
se také zaměřuje i na problematiku přípravy na pracovní
pohovory, zpracování životopisu či motivačního dopisu. Na
tato témata vedl v minulosti několik seminářů určených pro
studenty UK.


