
Charakteristika studijního předmětu 
Vyplňovat Times New Roman 10. 

Název : tučně kurzívou 

Typ: Povinný/ Povinně volitelný 

Rozsah:  počet přednášek + počet cvičení 

Hod. za týden:  číslem 

Způsob zakončení: zkouška / zápočet (podle studijního a  zkušebního řádu zkouška u přednášek, 

pouze zápočet u cvičení!) 

Forma výuky: Přednáška, cvičení/ Přednáška / Cvičení 

Vyučující: vypsat všechny tituly, jméno a příjmení, uvést všechny vyučující, kteří budou předmět 

vyučovat 

Stručná anotace předmětu:  stručná anotace v psané formě  

+ Stručná osnova: popis jednotlivých týdnů za „-„, tzn. 13 odrážek 

U kombinované formy rozsah konzultací číslicí zarovnat na střed.U prezenční se neuvádí. 

Literatura je rozdělena na Povinnou a Doporučenou . Je důležité uvádět zdroje podle platné normy.  
Tzn. PŘÍJMENÍ, Jméno . Název publikace. Vydáni. Místo : vydavatel, rok. počet stran. ISBN. 
 
Např.: 
 

ŠVEC, Vladimír . Části a mechanismy strojů :Spoje a spojovací části. 2. Praha : ČVUT, 2002. 

169 s. ISBN 80-01-02533-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personální zabezpečení  
Vyplňovat Times New Roman 10 

Název školy: VŠTE 

Název SP: název studijního programu. POZOR dochází k záměně za studijní obor! 

Jméno a příjmení:  

Tituly: vypsat všechny získané tituly 

Rok narození: 

Typ  vzt- vztahu: p.p. = plný poměr, tj. HPP ( 40 hod/týdně a více) 

j.p. = jiný poměr, tj. VPP (39 hod/týdně a méně) 

dohoda = se školou je sepsána dohoda 

rozsah: kolik hodin vyučující na škole odučí za týden 

do kdy: nejčastěji se uvádí rok, do kdy má vyučující podepsanou smlouvu 

popř. „N“ v případě, že je smlouva podepsána na dobu neurčitou 

další současní zaměstnavatelé: vypsat všechny další zaměstnavatele, + typ pracovního poměru (viz 

výše) + rozsah 

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu: vypsat všechny předměty, které vyučující 

bude vyučovat. Názvy předmětů musí odpovídat formuláři D. Musí být dodržena provázanost 

formulářů „D“ a „G“. (Vyučující musí mít zapsané všechny předměty, které vyučuje a u jednotlivých 

předmětů musí být vypsáni všichni vyučující.) 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP: 

Vzdělání: Uvést veškeré vzdělání 

Rok – rok program (obor), škola 

Rok – rok program (obor), škola 

Praxe: 

Rok – rok  pracoviště, funkce 

 Rok – dosud pracoviště, funkce 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Zde se uvádí veškerá literatura, kterou vyučující napsal nebo na které se podílel. 



Literatura se uvádí podle normy - PŘÍJMENÍ, Jméno . Název publikace. Vydáni. Místo : vydavatel, rok. 
počet stran. ISBN. 
 

Pokud se literatura nevejde do formuláře na místo určené (formulář se musí vejít na A4), doplní se 

další literatura na další stránku za dotatek: „Přehled další publikační a tvůrčí činnosti za posledních 5 

let“. 

Působení v zahraničí: 

Zde se uvádí působení v zahraničí (stáže, studijní návštěva, mobility v rámci  programu Erasmus, aj.) 

Čas (od kdy do kdy/ měsíc,..) a místo. 

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo udělení vědecké hodnosti: ( Jedná se o nejvyšší 

dosažený titul) 

Název oboru. 

Řízení na VŠ: 

Název vysoké školy, kde bylo habilitační či jmenovací řízení nebo udělení vědecké hodnosti učiněno. 

Rok udělení: 

Do závorky se zkratka titulu.  

Ohlasy publikací: mezinárodní i tuzemské vypsat číslem. 

Datum:  datum podpisu. 


