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Odkaz na elektronickou podobu 
žádosti: 

https://kvalita.pf.jcu.cz/rsp_zs_ss_bc.php 
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/bc.php 
heslo: není 

Odkazy na relevantní vnitřní 
předpisy: 

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/bc.php 

heslo: hvBCvzd2012 
Dlouhodobý záměr, Výroční zprávy PF JU 
https://www.pf.jcu.cz/documents/annual_reports 
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf 
https://kvalita.pf.jcu.cz/procesni_postup.php  

ISCED F 2013: 0114 - Příprava učitelů s předmětovou specializací 

Komentář: 

Studium v tomto bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem 
Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. 
+ Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele SŠ 
podle zákona č. 563/2004 Sb. Oba programy (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k akreditaci zároveň. 
Struktura programů důsledně vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž 
absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických 
pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a). 
Program je garantován Pedagogickou fakultou JU, na přípravě programu a na jeho personálním 
zajištění se podílí Teologická fakulta JU. 
Ve struktuře předkládaného Návrhu je nejprve charakterizován pedagogicko-psychologický základ 
včetně jeho personálního zajištění (shodný se všemi bc programy se zaměřením na vzdělávání pro 
střední školu) a následně jsou předloženy charakteristiky specializace (specifické oborové části 
programu). 

https://kvalita.pf.jcu.cz/rsp_zs_ss_bc.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/bc.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/bc.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/annual_reports
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf
https://kvalita.pf.jcu.cz/procesni_postup.php


Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci 
studijního programu 

1. Stanovisko RpVH: Ve smyslu minimálních požadavků NAÚ, na povinných kurzech se ale 

podílejí jen dva docenti. Personální posílení je velmi žádoucí. 

 

Vyjádření k připomínce: 

Do věcného záměru k danému studijnímu programu nebyli zahrnuti docenti/profesoři za 
Teologickou fakultu JU, uvedeni byli pouze vyučující za Pedagogickou fakultu JU. V aktuálně 
předkládaném Návrhu studijního programu zajišťují výuku povinných kurzů tito docenti: 
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (Moderní dějiny Evropy) 
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (Filosofická etika) 
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (Ekonomie I, Ekonomie II) 
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D.  (Právo) 
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (Filosofie II, Filosofie III) 

S připomínkou ohledně nutnosti personálního posílení katedry společenských věd se 
ztotožňujeme. Od zimního semestru 2019/2020 bude na katedře nově působit Doc. PhDr. 
Ing. Ondřej Císař, Ph.D., katedra se zároveň snaží podporovat ty pracovníky, kteří se 
připravují k zahájení habilitačního řízení či toto řízení již zahájili (PhDr. Roman Míčka, Th.D., 
Ph.D.). 

 

 
2. Stanovisko RpVH: Doporučujeme doplnit seznam projektů o nějaký aktuálně běžící. 

 

Vyjádření k připomínce: 

V současné době není realizován žádný vědecký grant, katedra společenských věd PF JU 
v uplynulém období několik žádostí o grant GAČR podávala, bohužel neúspěšně. Rovněž 
jsme se soustředili v uplynulém akademickém roce na pedagogicky zaměřené projekty 
Evropské unie OP VVV: Inovace přípravy učitelů pro praxi a Zvýšení kvality vzdělávání žáků, 
rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Naše snahy o získání 
vědeckého grantu budou samozřejmě pokračovat. Teologická fakulta JU, která spolupracuje 
na realizaci daného studijního programu, řešila v uplynulých letech několik vědeckých 
grantů, které byly ukončeny v roce 2018. 

 
3. Stanovisko RpVH: Doplnit u garanta publikace za rok 2018. 

Vyjádření k připomínce: 

Vzhledem k vydavatelským lhůtám vyšla publikace původně plánovaná na rok 2018 až 
začátkem roku 2019, jednalo se o tento titul: 
PAVLIČÍKOVÁ, H., KUKAČKA, V. (2019). Václav Piloušek – osobnost českobudějovického 
sportovního a kulturního života. Studia Kinanthropologica, 20 (1), s. 83 – 88, ISSN 1213- 
2101 
Další publikace naplánované a rok 2018 vyjdou do konce roku 2019 z důvodu zpožděného 
recenzního řízení 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu 
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro 
střední školy (bakalářský studijní program pro sdružené studium) 

Typ studijního programu bakalářský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční 

Standardní doba studia 3 roky 

Jazyk studia Čeština 
Udělovaný akademický titul Bakalář (Bc.) 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul --- 
Garant studijního programu PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

Ano 

Zaměření na přípravu 
odborníků z oblasti 
bezpečnosti ČR 

 

Ne 

Uznávací orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Oblast(i) vzdělávání, u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání 
v % 

Učitelství 

Cíle studia ve studijním programu 

Studium v tomto bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem 
Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. 
+ Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele SŠ 
podle zákona č. 563/2004 Sb. Oba programy (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k akreditaci zároveň. 
Struktura programů důsledně vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž 
absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických 
pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a). 
Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského studijního programu je připravit absolventy tak, aby se 
stali odborníky na vzdělávání v rámci dvou oborů (maior a minor) odpovídajícím budoucím 
aprobačním předmětům učitele. Zařazení oborových didaktik, pedagogicko-psychologických disciplín 
a asistentské praxe již v bakalářském studiu pak zajišťuje, že absolventi budou schopni uvažovat o 
poznatcích získaných studiem oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití v 
pedagogické praxi, např. ve výchovné práci či v roli asistenta pedagoga na střední škole (dle zákona 
o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. mohou absolventi bakalářské části učitelské přípravy 
zastávat pozice asistenta učitele, resp. vychovatele). Významná je také motivace studentů k nástupu 
do navazujícího magisterského studia tak, aby mohli své poznatky po absolvování magisterského 
studia využít ve výuce svých aprobačních předmětů na střední škole. 
Profil absolventa studijního programu 

Rámcová charakteristika znalostí, dovedností a obecných způsobilostí absolventa: 
Absolventi bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Základy společenských věd se 
zaměřením na vzdělávání pro střední školy si osvojí komplexní teoretické znalosti v rámci dvou oborů 
(maior, minor). Dále získají základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových 
didaktik, které jim umožní budovat jejich teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího 
profesního působení. V rámci povinné asistentské praxe se absolventi seznámí s pedagogickým 
terénem (prostředím středních škol, případně dalších vzdělávacích zařízení) a získají základní profesní 
orientaci. Studenti tak získají základ pro další rozšiřování svého profesního profilu v navazujícím 
magisterském programu Učitelství pro střední školy s cílem získat kvalifikaci pedagogického 
pracovníka – učitele pro střední školy. 
Absolvování oborové přípravy, pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborových didaktik 
umožňuje i přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné práci ve školských i 
neškolských zařízeních, zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a v práci asistenta učitele. 



Charakteristika uplatnění absolventa (profese, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, resp. 
charakteristika odvětví či zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit své vzdělání): 
Získané vzdělání umožňuje absolventovi, aby si vytvořil systém životních i motivačních hodnot i 
sociálních kompetencí. Sociálněvědní zaměření výuky kultivuje profesní, osobnostní a občanský 
profil studenta. Absolvent bakalářského stupně studia může pokračovat ve studiu navazujících 
pedagogicky zaměřených oborů na pedagogických fakultách i na jiných vysokých školách, které 
připravují budoucí učitele (zejména ve studijním oboru Učitelství základů společenských věd pro 
střední školy). Absolvent však může pokračovat v magisterském studiu společenskovědních disciplín 
(sociologie, politologie, mediální studia aj.) na fakultách nepedagogického zaměření. 
Pro ty absolventy, kteří nebudou mít zájem pokračovat v magisterském studiu, se díky jejich sociálně 
vědním kompetencím otevírá řada možností uplatnění. Vzhledem k širokému všeobecnému vzdělání 
v oblasti společenských věd mohou absolventi tohoto studijního oboru nalézt uplatnění ve státní 
správě a samosprávě, v institucích neziskového sektoru, v médiích apod. 
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Pravidla vycházejí z dokumentu „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících tvůrčích 
činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ a z Opatření rektora JU č. R 361 a R 410. 
Studium oboru Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy zahrnuje 
předměty oborové přípravy, dále základy oborových didaktik, základní disciplíny pedagogicko- 
psychologické a povinné asistentské praxe, které student realizuje na střední škole. Studijní plán je 
sestaven tak, aby budoucího absolventa komplexně vybavil odbornými znalostmi a praktickými 
dovednostmi pro budoucí profesi – odborný profil absolventa je soustředěn zejména do předmětů 
filosofického, politologického, sociologického, ekonomického, veřejnoprávního a mediálního 
zaměření. Student by měl být schopen myslet v mezioborových souvislostech, poučeně se pohybovat 
v širokém sociálně vědním diskurzu a kriticky nahlížet na sociálně ekonomické, politické a kulturní 
aspekty každodenního života. Povinnou výbavou absolventa je poučená znalost zejména z těchto 
oblastí: filosofie, politologie, sociologie, práva, etiky, ekonomie, médií a evropské integrace. Každý 
student má dále možnost individuálně rozvíjet své znalosti v předmětu (či více předmětech), které si 
sám zvolí z nabídky povinně volitelných předmětů (důraz je kladen na filosofické, ekonomické a 
sociologické kontexty aktuálních témat, oblast mediálních a evropských studií, na toleranci v 
interkulturní společnosti a na sociálně relevantní témata, jakými jsou problémy globalizace, 
environmentalismu, nových médií apod.) 
Podmínky k přijetí ke studiu 

Hlavní součástí přijímacího řízení u Základů společenských věd se zaměřením na vzdělávání bude 
písemná přijímací zkouška, která bude mít podobu testu s 50 otázkami, z nichž každá bude mít tři 
varianty odpovědí, z nichž pouze jedna bude správná. Každá správná odpověď bude hodnocena 
dvěma body - celkem bude tedy v testu možné získat 100 bodů. K úspěšnému zvládnutí testu je 
nutné získat alespoň 40 bodů. Ze všech uchazečů bude sestaveno pořadí podle počtu dosažených 
bodů. 

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní znalosti z dějin filosofie, logiky, základů 
religionistiky, teorie práva, sociologie, politologie a ekonomie. Dále je v přijímací zkoušce ověřována 
orientace v současných českých společenskopolitických a kulturních událostech. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Bakalářský studijní program Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
je koncipován jako první stupeň v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace 
učitele pro střední školy společně s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy. 
Jednotlivé kombinace studijních plánů maior a minor v rámci bakalářského studia programů 
zaměřených na vzdělávání pro střední školy jsou zohledněny v nabídce specializací programu 
Učitelství pro střední školy a tyto na ně přímo navazují. 



Pedagogicko – psychologický základ 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ (+praxe) (8kr+3kr) 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah způsob 
ověř. 

počet 
kred. 

vyučující dop. 
roč./sem 
. 

profil. 
základ 

Úvod do pedagogiky střední 
školy 

14p + 14s Zk 2 PhDr. Miroslav Procházka, 
Ph.D. (50%) (přednášející) 
Mgr. Margareta 
Garabiková-Pártlová, 
Ph.D. (50%) 
(semináře) 

1/LS ZT 

Úvod do psychologie 14p + 14s Zk 3 PhDr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (50%) 
(přednášející) 
PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. (50%) 
(semináře) 

1/LS ZT 

Úvod do obecné didaktiky 
střední školy 

14p + 14s Zk 3 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (100%) 

2/LS ZT 

Asistentská pedagogicko psychol 
ogická praxe 

10 hodin 
náslechů 
ve výuce a 
4 hodiny p 
ozorování 
provozníc 
h činností 
učitele 

Zp 2 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 
(30%), 
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 
(20%), 
PhDr. Miroslav Procházka, 
Ph.D. (20%), 
Mgr. Margareta 
Garabiková-Pártlová, Ph.D. 
(20%) 

2/LS  

Seminář k asistentské praxi 0p+14s Zp 1 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D.(30%), 
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 
(20%), 
PhDr. Miroslav Procházka, 
Ph.D. (20%), 
Mgr. Margareta 
Garabiková-Pártlová, Ph.D. 
(20%) 

2/LS  

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

0 0  0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

0 0 0 0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Součásti SZZ a jejich obsah  

Studium předmětů pedagogicko-psychologického základu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou; státní 
závěrečná zkouška je písemná. Zkouška probíhá v českém jazyce a vychází z těchto předmětů: 
1) Pedagogika (úvod do pedagogiky, úvod do obecné didaktiky) 
2) Psychologie (základy psychologie). 
Součástí státní zkoušky je také reflexe praxe, např. v podobě prezentace studentského portfolia. 



Další studijní povinnosti  

Studenti bakalářského programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy v rámci pedagogicko-psychologického bloku absolvují povinnou asistentskou pedagogicko - 
psychologickou    praxi    na   vybrané    střední    škole   v    rozsahu   minimálně   14    hodin   (rozvržených 
v průběhu semestru do bloků podle rozvrhových možností studenta i vybrané školy). V rámci této praxe se 
posluchači seznámí s prostředím vybrané střední školy, pod vedením fakultního garanta a uvádějícího 
učitele se budou zaměřovat na výchovnou práci učitele (formy komunikace a interakce učitele s žáky, 
komunikace učitele při řešení výchovných a kázeňských otázek během výuky, spolupráce s asistenty 
pedagoga, budou sledovat a vyvozovat celkovou   strategii,   kterou   učitel   uplatňuje   při   řízení 
výuky, management třídy, používání odměn a trestů v motivaci žáků aj.). Dále bude praxe zaměřena na 
sledování a rozbor provozních a organizačních aspektů učitelovy práce (příprava na výuku, evaluace 
výsledků, aj.). V rámci Semináře k asistentské praxi bude realizován rozbor náslechových hodin s cílem 
reflexe vnímání vlastního potenciálu pro řešení sledovaných situací. Podpořen bude rozvoj dovedností 
všímat si, popisovat a případně analyzovat   pedagogické situace a zhodnocovat v následném rozboru 
s fakultním garantem (pedagogem i psychologem) svůj vlastní potenciál pro řešení takovýchto situací. 
Studenti v rámci praxe budou zpracovávat sebereflektivní deník, v němž se budou učit vyhodnocovat a 
zobecňovat své první pedagogické zkušenosti. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata 
obhájených prací 

 

Návrhy témat bakalářských prací ve vazbě na pedagogicko-psychologický blok: 
Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů středních škol 
Prevence rizikového chování na středních školách 
Projektová a problémová výuka na střední škole 
Sebepojetí studentů střední školy 
Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů středních škol 
Kázeňské problémy na střední škole 
Baťovské školy práce 
Postoje učitelů středních škol k alternativním pedagogickým přístupům 

Návrh témat rigorózních prací a témata 
obhájených prací 

 

 

Součásti SRZ a jejich obsah  
 



Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost k pedagogicko-psychologickému základu 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 
výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 
oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

PhDr. Dalibor 
Kučera, Ph.D. 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza 
českého textu 

B 
GA ČR 
16-19087S 

2016– 
2018 

PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. 

The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming 
systems from different cultures to reconceptualise 
classroom practice and advance educational theory. 
(mezinárodní projekt, žadatel: prof. David Clarke, 
University of Melbourne, Austrálie) 

A 
Australian 
Research 
Council 
DP140101361 

2014 - 
2016 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského 
a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s 
praxí 

Období 

Fakultní školy PF JU Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje 
klíčových kompetencí. Hlavní příjemce: Univerzita 
Palackého v Olomouci. OP VVV, Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660. 
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů 
prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, 
průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 
Základní cíle: 
1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj 

kompetencí učitelů prostřednictvím podpory 
oborových didaktik a mezipředmětových vztahů. 

2. Vytvoření funkčních společenství praxí při 
zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje 
klíčových kompetencí. 

Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi 
vlastní výuky na základě akčního výzkumu. 

2016-2019 

Fakultní školy PF JU Inovace přípravy učitelů pro praxi, OP VVV 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 
Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy 
budoucích učitelů. Projekt vytváří funkční síť 
fakultních škol jako prostředí, v němž získávají studenti 
výrazné podněty pro orientaci k nástupu do učitelské 
praxe, vysokoškolští učitelé příležitost pro propojování 
teorie a praxe a učitelé SŠ, ZŠ a MŠ možnost zapojit 
studenty do přímé práce s žáky. Projekt podporuje i 
systematickou práci s inovacemi v didaktických 
předmětech a důraz je kladen i na podporu rozvoje 
kompetencí pro akce popularizující vědu. 

2018-2020 

Fakultní a další 
spolupracující školy 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových 
kompetencí. Hlavní příjemce: Masarykova univerzita. 
OP VVV, Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659. 
Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti 
přírodních věd a odborného vzdělávání 
prostřednictvím spolupráce učiteli na ZŠ a SŠ, 
oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti 
pedagogiky   a   psychologie.   V   průběhu   realizace 

2016-2019 



 projektu vzniknou oborová společenství praxe s 
důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci 
didaktiky přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a 
odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč 
společenstvími praxe budou řešena společná 
průřezová témata a mezipředmětové vztahy. 

 

Fakultní školy a Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 2016 - 2019 
další spolupracující kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Hlavní  

školy příjemce: Univerzita Karlova v Praze. OP VVV, Reg. č.:  

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664  

 Cílem projektu je podpora profesních kompetencí  

 učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu  

 s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude  

 zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné  

 obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ,  
 pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v  

 tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační  

 gramotnost, sociální a občanské kompetence,  

 vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním  

 inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.  

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se 
studijním programem 

Členové katedry pedagogiky a psychologie jsou zapojeni do tvůrčí činnosti v rámci: 

- České asociace pedagogického výzkumu, která se jako profesně zájmová organizace snaží o 
zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu. Zapojení členové se 
podílejí na výměně informací mezi výzkumnými pracovníky i institucemi, věnují se šíření výsledků 
výzkumu a jeho praktické aplikaci (http://capv.cz/). V loňském roce se pracoviště podílelo na 
uspořádání výročí konference s mezinárodní účastí. 

- České pedagogické společnosti, která jako vědecká společnost sdružuje vědecké pracovníky, učitele 
a další osoby se zájmem o pedagogiku http://www.cpds.cz/. Na PF JU funguje krajská pobočka, která 
se podílela v roce 2015 na uspořádání mezinárodní vědecké konference této společnosti. 

- Českomoravské psychologické společnosti, která podporuje rozvoj psychologie jako samostatné 
vědecké disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností 
přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů a dalších zájemců o obor. Členové katedry mají ve 
společnosti zastoupení, zastupují též společnost ve vedení Unie psychologických asociací ČR a 
v Evropské federaci asociací učitelů psychologie. 

- Hnutí spolupracujících škol R, které představuje spolek, jehož cílem je podpora odborného 
vzdělávání v oblasti edukace romských žáků a dalších národnostních menšin, konkrétně pak 
organizace, řízení, propagace, příprava odborného vzdělávání v oblasti edukace a zabezpečování 
konání konferencí, seminářů, workshopů a tréninků v oblasti edukace a přípravy učitelů romských 
žáků a dalších národnostních menšin, a další s tím související úkoly. Členové katedry jsou zapojeni 
v hnutí, podíleli se pak v roce 2015 na uspořádání mezinárodní konference InteRRa. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Fakulta disponuje sítí fakultních škol a klinických pracovišť – 16 základních fakultních škol, 1 
základní fakultní škola v Rakousku, 7 klinických pracovišť. 
Aktuální přehled je k dispozici na 
https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php 

http://capv.cz/
http://www.cpds.cz/
https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do pedagogiky střední školy 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s hod.  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, prezentace reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled na 
učitelův přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem) 
Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři 
Výstup do portfolia: zpracování reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled na učitelův 
přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem), anotace odborné literatury. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50%), Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je položit teoretické základy pro budoucí  
vytváření učitelské identity v následujících oblastech: obecná pedagogika; výchova jako základní problém společenského 
vývoje a kultivace člověka, historický přehled pedagogického myšlení v souvislosti s určitou tenzí, která existuje mezi 
školou svobodnou a tradiční; vývoj českého školství s důrazem současný stav, reformní snahy dvacátých a třicátých let 
dvacátého století; alternativní školství; učitelovo vlastní pojetí výuky; chápání žáků jako subjektů edukace; základní 
přístupy a strategie v řízení třídy (kázeň, autorita, spolupráce s rodiči, řešení výchovných a výukových problémů žáka). 
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s tradičním a alternativním pojetím výuky v podobě náslechů 
a exkurzí, kde student bude aktivně pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studentům bude vytvořen prostor, aby 
se mohli seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím různých forem praxe. 
OBECNÉ OTÁZKY VÝCHOVY 
1. - 2. Hledání těžiště výchovy, vymezení výchovy a její úkoly v současném světě 
3. Vymezení pojmů lidství a humanizace v kontextu kultivace dítěte – úkoly současné školy 
OBECNÁ PEDAGOGIKA 
4. Čím se pedagogika zabývá, jaké jsou její oblasti a jaké jsou její klíčové problémy. 
VÝVOJ PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ 
5. - 6. Jan Amos Komenský a jeho odkaz pro dnešní školu – pohled na výchovu jako nástroj proměny společnosti, 
pohled na školu jako prostředí objevující dítě. 
6. - 7. Tradiční a svobodná školou v minulosti (Rousseau, Pestalozzi, Herbart) a dnes (co je „starého“ a „nového“ 
v současné škole? 
8. – 10. Reformní pedagogika (Steiner, Montessori, Feinet, Petersen aj.) a současná alternativní pedagogická hnutí (jaké 
podoby alternativ nalezneme aktuálně?) 
11. Reformní hnutí ČSR a jeho souvislosti s hledáním „moderní“ školy dneška 
12. John Dewey demokratické vzdělávání – principy svobody a odpovědnosti v přístupech k dětem ve výchově 
UČITELSKÁ PRAXE A UČITELOVO POJETÍ VÝUKY 
13. Styly učení a školní socializace (vztahy ve školním kolektivu, role učitele, role žáka, příklady situací, které lze 
vystopovat v učitelově působení – v reflexi posluchačů) 
14. Autorita učitele a druhy intervence ve třídě (aktuální diskuse k povaze učitelského povolání a vztazích učitele 
s rodiči s dětmi). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 
Dvořáková, M. (2015) Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. 
Jůva, Vl. (1997) Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido. 

Kasper, Z. & D. Kasperová. (2008) Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. 
Doporučená 
Bauman, Z. (2008) Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia. 
Feřtek, T. (2015) Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 
Palouš, R. (1991) Čas výchovy. Praha: SPN. 



Pelikán, J. (2007) Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum. 
Pelikán, J. (1997) Výchova pro život. Praha: Nakladatelství ISV. 
Pelikán, J. Pomáhat být. (2002)  Praha: Karolinum. 
Průcha, J., ed. (2009) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2012) Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2015) Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál. 
Vališová, A. (1998) Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum. 
Vašutová, J. (1998) Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do psychologie 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s hod.  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný znalostní test, zpracování písemné práce, zkouška. 

Garant předmětu Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře 

Vyučující 

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (50%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s vymezením psychologie, základními psychologickými disciplínami a jejich teoretickými 
východisky. Důraz je kladen nejen na seznámení s klíčovými pojmy a konstrukty z obecné, vývojové psychologie a 
psychologie osobnosti, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného a vzdělávacího kontextu, ale také na jejich 
aplikaci do edukačního kontextu. 

 

Hlavní témata kurzu: 
1. Vymezení psychologie a hlavních disciplín 
2. Práce s informačními zdroji (aktivní a kritický přístup, dostupnost a relevance zdrojů) 
3. Úvod do psychologické terminologie a představení základních psychologických konstruktů 
4. Psychologie ve výchovném a vzdělávacím kontextu (výběr témat z hlavních psychologických disciplín) 
5. Možnosti aplikace psychologie do pedagogické praxe 

 
Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na práci s relevantními informačními zdroji a 
kritickou reflexi psychologických pojmů a konstruktů v jejich dosavadním školním životě. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. 
Praha: Portál. 
Vybíral, Z. (2017). Co je nového v psychologii. Praha: Nová Beseda. 
Doporučená: 
Comer R. J., Gould E., & Furnham A. (2013). Psychology. Chichester (UK): John Wiley & Sons. 
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do obecné didaktiky střední školy 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s hod.  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Úvod do pedagogiky střední školy, Základy psychologie pro střední 
školu 
Korekvizity: Asistentská pedagogicko psychologická praxe, Seminář k asistentské 
praxi 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška 
Výstup do portfolia: Zpracování seminárních úkolů – odborná reflexe prostudovaného článku z odborného 
pedagogického časopisu, reflexe didaktických témat v návaznosti na Asistentskou pedagogicko-psychologickou praxi a 
Seminář k asistentské praxi, analýza pedagogické situace. 
Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednáška, seminář 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu Úvod do obecné didaktiky střední školy je propojit teoretické poznatky získané v rámci přednášek se 
zkušenostmi získanými v souběžné Asistentské pedagogicko-psychologické praxi v seminářích tak, aby byl student 
schopen v reflexi a sebereflexi výchovně vzdělávacího procesu propojovat zkušenosti s teoretickými poznatky. 

Témata přednášek a seminářů: 
1. Didaktika a její předmět. 
2. Cíle vzdělávání a vyučování. 
3. Obsah vyučování, učivo, kurikulum. 
4. Determinanty reálné výuky. 
5. Teorie vzdělávání. 
6. Koncepce vyučování. 
7. Základní organizační formy výuky. 
8. Alternativní formy výuky z didaktického hlediska. 
9. Vyučovací metody. 
10. Problematika školního hodnocení. 
11. – 14. Strategie řízení třídy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 

Fisher, R. (2011) Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 
Fontana, D. (2014) Psychologie ve školní praxi. Vyd. 4. Praha: Portál. 
Kalhous, Z., & Obst, O. a kol. (2009) Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál. 
Kyriacou, Ch. (2012) Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál. 
Kasíková, H. (2010) Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál. 
Pasch, M. et al. (2005) Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 
Odborné české pedagogické časopisy: Pedagogika, Studia paedagogica, Pedagogická orientace, Komenský, Orbis 
scholae, Pedagogická revue, e-Pedagogium. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská pedagogicko-psychologická praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14 hod. praxe hod.  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Úvod do pedagogiky střední školy, Základy psychologie pro střední 
školu 
Korekvizity: Seminář k asistentské praxi, Úvod do obecné didaktiky střední školy 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky prezenční 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

10 hodin náslechů ve výuce a 4 hodiny pozorování provozních činností učitele 
Absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 
Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (30%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%), Mgr. 
Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D. (20%) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané střední školy. Pod vedením fakultního garanta a uvádějícího 
učitele se zaměří na poznávání a reflexi fungování školy ve vazbě na řešení výchovných otázek a strategie řízení třídy. 

 

Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 
1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským pracovištěm. 
3. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
4. Řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování žáků. 
5. Strategie řízení třídy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J. (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: 
Grada. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k asistentské praxi 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14s hod.  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Inkluzívní didaktika 
Korekvizity: Pedagogicko psychologická praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Reflexe výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.(30%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%), Mgr. 
Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D. (20%) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci Semináře k asistentské praxi studenti společně reflektují úkoly, které splnili na Asistentské pedagogicko 
psychologické praxi. 

 

Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 
1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 

2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským pracovištěm. 
3. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
4. Řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování žáků. 
5. Strategie řízení třídy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J. (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: 
Grada. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Přehled personálního zabezpečení studijního programu – společného 
pedagogicko-psychologického základu 

 

Abecedně seřazený seznam garantů a dalších vyučujících studijních předmětů uvedených ve 
studijních plánech. 

 

Garabiková Pártlová Margareta, Mgr., Ph.D. 

Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D. 

Nohavová Alena, Mgr., Ph.D. 

Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 

Žlábková Iva, PhDr., Ph.D. 

 

 
Tučně: garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT) 
Kurzívou: garanti ostatních předmětů profilujícího základu (PT) 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Margareta Garabiková Pártlová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Úvod do pedagogiky střední školy (seminář, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2007 -2015 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK, obor: pedagogika, Ph.D. udělen 2015 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2008, odborný asistent, PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   2 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 18 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 14 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2012-2016/17): 

 
STROUHAL, M., & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (50%) Učit se být učitelem: Vzdělavatelé budoucích učitelů v 
„roli modelu“ pro studenty učitelství. 2017. Praha: Karolinum, 2017. s. 137-154, ISBN 9788024634654. 

 

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (50%) & Z. BÍLKOVÁ. (2016). Professional Competences of Future Teacher 
Educators. In Aškerc, K. (Ed.) Quality of University Learning and Teaching.Ljubljana: Center RS za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, p. 171 – 176. ISBN 978 - 961- 6628 – 50 -1. 

 
VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., & GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. (33%) Novices´ and trainee teachers´ 
perspectives on the application of knowledge in practice. In HOUŠKA, , KREJČÍ, , FLÉGL, Efficiency and 
Responsibility in Education 2014. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s. 869-877. 

 
ŽLÁBKOVÁ, I., & GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. (50%) Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, , 
Kasperová, , Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa - vybrané problémy. Liberec : Technická univerzita v 
Liberci, 2014, s. 68-78. ISBN 978-80-7494-152-8. 



 

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. (33%), BÍLKOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Pohledy na profesi učitele. Reflexe 
očekávání a praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 
3, č. 1, s. 39-48. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Dalibor Kučera Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Úvod o psychologie (přednáška, semináře, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykova univerzita, obecná psychologie, (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 2013 odborný asistent na PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 3 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 9 0 47 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 68 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 48 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 

KUČERA, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting. In Chernov Y. & 
Nauer M.A. (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli. ISBN 
9783746720388. 

 

KUČERA, D. (2018). Komputační lingvistika v kontextu psychologického výzkumu: Současná témata a vybrané 
přístupy [Computational linguistics in the context of psychological research: Current issues and selected 
approaches]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. 
Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 19– 
30). České Budějovice (CZ): PF JU. 

 

KUČERA, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém 
výzkumu [Self-report and other report questionnaires in psychological research]. In D. Kučera, J. M. 



Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum 
CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 31–42). České Budějovice (CZ): PF JU. 

 

KUČERA, D. (50%), & HAVIGEROVÁ, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application in 
psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), pp. 61–72. ISSN 1338-2144. 

KUČERA, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC 
SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: 
Science & Society Conference Proceedings Vol. 2 (pp. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM. ISBN 978-619- 
7408-19-5. 

Působení v zahraničí 

2016: Výzkumná stáž v rámci CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme 
"School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 
Practices" (NF-CZ07-INP-5-4342015); Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Alena Nohavová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1984 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Úvod o psychologie (garant předmětu, přednáška, semináře, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2008-2012: studium PF JU v ČB, obor Pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011-dosud: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 14 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 3 33 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 28 
z toho 1 kniha, 8 kapitol v knize, 9 článků v periodiku, 10 článků ve sborníku 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 21 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 
NOHAVOVÁ, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, 
et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978- 
80-210-8768-2. 

NOHAVOVÁ, A. (50%), & MIKULOVÁ, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & 
P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova univerzita. 
ISBN 978-80-210-8768-2. 

NOHAVOVÁ, A. (50%), & MAREŠ, J. (2016). Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České 
republice. E-psychologie, 10(4), 81-84. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-zp.pdf. O 
aktivitách informuje i EFPTA na svých stránkách zde: http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7 

http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-zp.pdf
http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7


CHRZ, V., NOHAVOVÁ, A. (33%), & SLAVÍK, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích 
perspektiv: aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), 21–46. ISSN 1803- 
7437. 

PREISS, M., KLEIN, H. A., LEVENBURG, N. M., & NOHAVOVA, A. (33%) (2013). A Cross-Country Evaluation of 
Cheating in Academia – A Comparison of Data from the US and the Czech Republic. Journal of Academic Ethics, 
11(2), 157–167. ISSN 1570-1727. DOI 10.1007/s10805-013-9179-6 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Miroslav Procházka Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Úvod do pedagogiky střední školy (garant předmětu, přednáška, seminář, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2002 – 2009 Pedagogická fakulta UK v Praze – Pedagogika (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1992 – 1996 gymnázium Týn nad Vltavou - učitel 
1996 – dosud – Pedagogická fakulta JU – odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 244 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 42 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 1 31 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 54 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 37 (2 monografie, 5 kapitol v monografii, 9 článků v odborných 
časopisech, 37 příspěvků ve sbornících (z toho 3 WoS) 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations as a way 

of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres, INTED2018 

Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2018, s. 4384- 

4391. ISBN 978-84-697-9480-7. 

 
PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) 

Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , 

López Martínez, , Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion 

Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 



PROCHÁZKA, M. Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a postgraduální přípravy 

studentů učitelství. In: DANIELOVÁ L., HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., JANDERKOVÁ, D., KAMANOVÁ, L., VYLEŤAL, 

P. (editoři) Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. 1. vyd. Brno: Mendelova 

univerzita v Brně, 2015. 304 s. ISBN 978-80-7509-256-4. 

 
PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) Prevention of risk behavior at the 1st level of 

elementary school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák, Proceedings of the 14th 

International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences 

Prague, s. 337-346. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

 
PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) 

Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , 

López Martínez, , Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion 

Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 

Působení v zahraničí 

Universytet Lodzki – katedra pedagogiky, Lodz, Polsko, 1 měsíc, březen 2019 
Akademia Techniczno Humanistyczna, Bilesko Biala, Polsko, 1 měsíc, září 2018 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Iva Žlábková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Obecná didaktika střední školy (garant předmětu, přednášky, semináře) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 40%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 40%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2004–2012: FF UK v Praze – obor Pedagogika (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2009: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky – odborná 
asistentka 
2009 – dosud: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a 
psychologie – odborná asistentka 
2009 – 2016: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra psychologie a 
speciální pedagogiky – externí vyučující 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 23 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 6 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 31 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 18 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 
NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I. (20%), & BUREŠ, J. How do we understand each 
other when we describe classroom activities – lexicon. In Flégl, Houška, Krejčí, Proceedings of the 13th 
International Conference Efficienty and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of Life 
Sciences Prague, 2016, s. 440–447. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X. 

 
LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A.,GROB,R, HOLMEIER, M., MONTPIED, P., MOULIN, M., 
PETR, J., ROKOS, L., STUCHLIKOVA, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O. & ZLABKOVA, I. (7%) (2018). 
Students’ perspectives on Peer Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141- 
173). Springer International Publishing. 

EVANS, R., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A. BIRCH JENSEN, S.,NIELSEN, J.A. STUCHLÍKOVÁ, I., 
TIDEMAND, S. & ZLABKOVA, I. (11%) (2018). Teacher Perspectives About Using Formative Assessment (227- 
248). In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International Publishing. 



 

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., & ŽLÁBKOVÁ, I. (33%) Formative peer assessment in inquiry based 
mathematics education (a case study). In Novotná, Moraová, International Symposium Elementary Maths 
Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 146–155. 
ISBN 978-80-7290-833-2. 

 
ŽLÁBKOVÁ, I. (50%), & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, Kasperová, 
Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 
68–78. ISBN 978-80-7494-152-8. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Specializace – oborová a oborově didaktická složka programu 



Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení 
studijního plánu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Povinné předměty 

 

Název předmětu 
 

rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kred. 

 

vyučující 
dop. 

roč./sem 
. 

Typ 
předm. 

Filosofie I 14p+28s Zk 4 Mgr. Jan Staněk, Ph.D., (50%, 
přednášející, semináře), 
PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 
(50%, přednášející, semináře) 

1/ZS ZT 

Úvod do studia ZSV 28s Zp 2 PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 1/ZS PZ 

Filosofie II 28p Zk 4 doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil. 
(50%, přednášející), 
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (50%, 
přednášející) 

1/ZS ZT 

Filosofie III 28p Zk 4 doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. 
(50%, přednášející) 
PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D. 
(50%, přednášející) 

1/LS ZT 

Politologie I. 28p+14s Zp 3 PhDr. Roman Míčka, Th.D., 
Ph.D. (50%, přednášející), 
PhDr. Salim Murad, Ph.D. 
(50%, přednášející, semináře) 

1/LS ZT 

Sociologie I 14p+14s Zp 3 Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 
(100%) 

1/LS ZT 

Politologie II 14p+14s Zp 3 PhDr. Salim Murad, Ph.D. 
(50%, přednášející), PhDr. 
Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 
(50%, semináře) 

2/ZS ZT 

Ekonomie I 14p+14s Zp 3 doc. RNDr. Vladimíra 
Petrášková, Ph.D., (50%, 
přednášející), PhDr. Pavel 
Hejtman, CSc. (50%, semináře) 

2/ZS ZT 

Politologie III 28p+14s Zk 5 PhDr. Salim Murad, Ph.D. 
(50%, přednášející), PhDr. 
Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 
(50%, semináře) 

2/LS ZT 

Ekonomie II 14p+14s Zk 5 doc. RNDr. Vladimíra 
Petrášková, Ph.D., (50%, 
přednášející), PhDr. Pavel 
Hejtman, CSc. (50%, semináře) 

2/LS ZT 

Sociologie II 14p+14s Zk 4 Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 2/LS ZT 

Filosofická etika 14p+14s Zp 3 doc. Tomáš Machula, Ph.D. 
Th.D. 

3/ZS PZ 

Právo 28p Zk 5 doc. JUDr. Stanislav Přibyl, 
Ph.D., Th.D. 

3/ZS ZT 

Moderní dějiny 
Evropy 

28p Zk 5 doc. PhDr. Stanislav Holubec, 
Ph.D. et Ph.D. 

3/LS ZT 

Religionistika 14p+14s Zp 3 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. 3/LS PZ 

Oborově didaktické předměty 



Didaktická specifika 
základů 
společenských věd I 

14p+14s Zp 3 PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 2/LS PZ 

Didaktická specifika 
základů 
společenských věd II 

14p+14s Zp 3 PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 3/ZS PZ 

Asistentská praxe 

Asistentská praxe 20 
hod.+14s 

Zp 3 PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 2/LS PZ 

Příprava závěrečné práce 

Bakalářská práce I. konzultace Zp 6 Doc. PhDr. Stanislav Holubec, 
Ph.D. et Ph.D., 
PhDr. Helena Pavličíková, CSc., 
PhDr. Pavel Hejtman, CSc., 
PhDr. Salim Murad, Ph.D., 
PhDr. Roman Míčka, Th.D., 
Ph.D., 
Mgr. Jan Staněk, Ph.D., 
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

3/ZS PZ 

Bakalářská práce II konzultace Zp 6 Doc. PhDr. Stanislav Holubec, 
Ph.D. et Ph.D., 
PhDr. Helena Pavličíková, CSc., 
PhDr. Pavel Hejtman, CSc., 
PhDr. Salim Murad, Ph.D., 
PhDr. Roman Míčka, Th.D., 
Ph.D., 
Mgr. Jan Staněk, Ph.D., 
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

3/LS PZ 

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Historická 
globalizace 

28p Zk 3 doc. PhDr. Stanislav Holubec, 
Ph.D. et Ph.D. 

3 ZS/LS PZ 

Základy estetiky 28p Zp 3 Mgr. Jan Staněk, Ph.D. 2-3 ZS/LS PZ 

Moderní dějiny 
střední Evropy 

28p Zk 3 Doc. PhDr. Stanislav Holubec, 
Ph.D. et Ph.D. 

2-3 ZS/LS PZ 

Nová náboženská 
hnutí 

28s Zp 3 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. 2-3 LS PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: nutno splnit 6 kreditů 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

Úvod do studia 
kultury 

28p Zp 3 PhDr. Vít Erban, Ph.D. 1 ZS PZ 

Kulturní 
antropologie 

28p Zp 3 PhDr. Vít Erban, Ph.D. 1-3 ZS/LS PZ 

Úvod do studia 
médií 

14p+14s Zp 3 Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 2-3 ZS/LS PZ 

Kritické myšlení ve 
společenských 
vědách 

28s Zp 3 Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. 2-3 ZS/LS PZ 

Vybrané kapitoly 
evropské integrace 

14p+14s Zp 3 PhDr. Salim Murad, Ph.D. 2-3 ZS/LS PZ 

Migration and 
Intercultural 
Relations 

14p+14s Zp 3 PhDr. Salim Murad, Ph.D. 1-3 ZS/LS PZ 



Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: nutno splnit 6 kreditů 

Kreditní sumarizace: 
56 (PZ+ZT) + 6 oborově didaktický + 3 asistentská praxe + 12 příprava závěrečné práce + 8 obecná 
pedagogika a psychologie+3 kredity praxe pedpsy+ 12 povinně volitelné. Celkem 100 kreditů za obor, 77 
kreditů připadá na obor minor a 3 kredity na volitelné předměty. 
Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Předměty bakalářské státní zkoušky z oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání jsou 
zařazeny do čtyř tematických bloků: 1. sociologie, 2. historie – filosofie, 3. politologie – právo, 4. 
ekonomie. Z každého tematického bloku student odpovídá na jednu otázku, která je zvolena náhodným 
výběrem. Výše uvedené čtyři tematické bloky SZZ odpovídají čtyřem oblastem vzdělávacích cílů a 
struktuře povinných a povinně volitelných předmětů. 
Další studijní povinnosti 

- 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Témata obhájených kvalifikačních prací: 
Vnímání pojmu občanství budoucími učiteli oboru Výchova k občanství. 
Počítačové hry, občanské kompetence a výchova k občanství. 
Vývoj informovanosti české společnosti o fenoménu migrace po roce 1989. 
Uprchlictví v denících Mladá fronta Dnes a Hospodářských novinách. 
Antisemitismus a holocaust očima přeživších. 
Šikana žáků s poruchou autistického spektra. 

 

Návrh témat kvalifikačních prací: 
Aktuální ekonomicko-sociální problémy ve výuce základů společenských věd – vybraná témata. 
Dobrovolnictví a jeho místo ve výuce společenskovědního základu. 
Fake news, postpravdivá doba a výchova k občanství. 
Medienpädagogen: profily německých mediálních pedagogů. 
Politická satira na sociálních sítích a její využití ve výuce na SŠ. 
Vývojové trendy demokratických systémů v postkomunistických zemích jako téma ve výuce ZSV. 
Zájem středoškolských studentů v České republice o politiku. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

- 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

- 



Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro 
vědeckou, výzkumnou, uměleckou a 
další tvůrčí činnost v příslušné oblasti 
vzdělávání 

Zdroj Období 

PhDr. Helena 
Pavličíková, CSc. 

Zvyšování mediální gramotnosti v ČR, 
r.č. CZ.1.07/3.1.00/37.0112 

OPVK/ESF 
C 

2012- 
2013 

PhDr. Salim Murad, 
Ph.D. 

Za změnou je učitel! aneb Strategický 
přístup k ukotvování globálního 
rozvojového vzdělávání v českém a 
polském systému formálního 
vzdělávání. EU/EUROPEAID, MZ ČR, 
Česká rozvojová agentura 

MZ ČR 
C 

2013- 
2015 

Doc. Tomáš 
Machula, Ph.D., 
Th.D. 

Tomášova etika ctností a její novověcí 
následovníci 

GAČR 2012- 
2015 

Mgr. Martin 
Klapetek, Ph.D. 

Současná islámská architektura v 
Německu, Rakousku a Švýcarsku 

GAČR 2014- 
2016 

Doc. Jakub 
Sirovátka, Dr.phil. 

Proměny vztahu etiky a náboženství v 
díle Immanuela Kanta 

GAČR 2016- 
2018 

    

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného 
bakalářského a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu 
uskutečňovaného ve spolupráci s praxí 

Období 

Fakultní školy PF JU Inovace přípravy učitelů pro praxi, OP 
VVV 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 
Cílem je zvýšení kvality pregraduální 
přípravy budoucích učitelů. Projekt 

vytváří funkční síť fakultních škol jako 
prostředí, v němž získávají studenti 

výrazné podněty pro orientaci k nástupu 
do učitelské praxe, vysokoškolští učitelé 

příležitost pro propojování teorie a 
praxe a učitelé SŠ, ZŠ a MŠ možnost 

zapojit studenty do přímé práce s žáky. 
Projekt podporuje i systematickou práci 
s inovacemi v didaktických předmětech 
a důraz je kladen i na podporu rozvoje 

kompetencí pro akce popularizující 
vědu. 

2018-2020 

Fakultní školy PF JU 
a další 
spolupracující školy 
Jihočeského kraje 

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje 
klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání 

a gramotností. Hlavní příjemce: 
Univerzita Karlova v Praze. Reg. Č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 
Cílem projektu je podpora profesních 

kompetencí učitelů/studentů s klíčovými 
dopady na žáky v souladu 

s definovanými cíli RVP. V tzv. 

2017-2019 



 Společenství praxe bude zajišťována 
pravidelná spolupráce a vzájemné 
obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, 

učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích 
učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy 
(čtenářská, matematická, informační 

gramotnost, sociální a občanské 
kompetence, vzdělávací oblast Člověk a 

příroda) s uplatněním inovativních, 
aktivizačních a reflektivních přístupů. 

 

   

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která 
souvisí se studijním programem 

Členové katedry společenských věd PF JU jsou zapojeni do tvůrčí a vědecké činnosti v rámci: 

• Literárněvědná společnost při AV ČR (Staněk) 

• Asociace učitelů OV a ZSV (Murad, Pavličíková) 

• Masarykova sociologická společnost (Holubec) 

• Verein für Geschichte des Weltsystems (Holubec) 

• Česká společnost pro politické vědy (Míčka, Murad) 

• Catholic Theological Ethics in the World Church (Míčka) 

• Pracovní skupina pro sociální otázky při České biskupské konferenci (Míčka) 

• Platforma pro rodinnou politiku Jihočeského kraje (Šebeš) 

• Pracovní skupiny NUV pro reformu kurikula (Výchova k občanství – Holubec, Mediální 
výchova – Pavličíková, Šebeš) 

• Realizace studijního programu Erasmus Mundus – EMMIR (European Master in Migration 
and Intercultural Relations) ve spolupráci se sedmi partnerskými univerzitami (SRN, 
Slovinsko, Portugalsko, Súdán, Uganda, JAR, Norsko) - Murad 

Katedra společenských věd PF JU, další aktivity: 

• Projekt IP 16-18 21/PF Inovace metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování, 
Institucionální plán Jihočeské univerzity 2016-2018 (za KSV PF JU řešitelem Mgr. Marek 
Šebeš, Ph.D.). V rámci projektu došlo k inovaci 12 předmětů bakalářského i magisterkého 
studia, do kterých byla implementována témata zaměřená na problematiku pasivního a 
aktivního používání médií mladými lidmi, a k vytvoření dvou předmětů nových. Součástí 
realizace byly přednášky a workshopy významných odborníků z mediální praxe a z oblasti 
mediální výchovy (dokumentarista Vít Klusák, analytik nových médií Josef Šlerka z FF UK, 
editor Britských listů Bohumil Kartous, lektoři projektů Demagog.cz a Zvol si info). 

• V rámci studijního programu Erasmus Mundus - EMMIR se katedra v únoru r. 2018 podílela 
na pořádání Symposia tohoto programu. Na symposiu vystoupila s přednáškami řada 
odborníků na migraci a interkulturní vztahy z evropských a afrických univerzit, např. prof. 
Martin Butler (University of Oldenburg; přednáška The Production of Migration: How & why 
Cultural Studies matter in the Study of Migration), dr. Lydia Potts (University of Oldenburg; 
přednáška Migrants and Refugees: a Global Perspective), dr. Jo Vearey (Wits University, 
Johannesburg; přednáška Migration and Health in Southern Africa in relation to the EU 
position on migration) nebo prof. dr. Marina Lukšič Hacin (University of Nova Gorica; 
přednáška Creating prejudices through misusing the migration studies categorical 
apparatus). 

• V rámci studijního programu Erasmus Mundus - EMMIR katedra pořádá pravidelné 
mezinárodní studentské konference zaměřené na romskou problematiku Romové v 
Evropě/Roma in Europe (uspořádány ročníky 2014, 2015, 2016 a 2018). 

• V letech 2012, 2013, 2014 a 2015 se katedra podílela na pořádání Letní školy migrace a 
integrace na PF JU ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM). V rámci této 
akce vystoupili se svými přednáškami významní odborníci na problematiku migrace, např. 



Michael Dinwiddie (New York University), J.C. Mutchler (University of Arizona), S. Romi 
Mukherjee (Sciences Po, Paris) nebo prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (PřF UK). 

• V průběhu akademického roku uskutečňuje katedra řadu přednášek odborníků z 
akademické sféry i praxe k různým problémům a aspektům společenskovědní oblasti. Např. 
v roce 2018 vystoupili se svými přednáškami pro studenty výchovy k občanství a 
společenských věd prof. Miroslaw Palaton (Akademia Pomorska w Słupsku; přednáška 
Migrant Crisis and Social Integration in the Perspective of Process Philosophy; doc. PhDr. 
Marwan Al-Absi, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; přednáška Minulost a 
současnost Sýrie) či Judr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (FSS MU; přednáška Contemporary 
situation in the Middle East). 

• V listopadu 2016 katedra spolupořádala konferenci Přemýšlím, proto jsem občanem, jež 
proběhla v rámci konference Forum 2000. 

 

Katedra filosofie a religionistiky TF JU, oblast filosofie: 

• Pedro Hurtado de Mendoza (1578-1641): System, sources and influence – mezinárodní 
konference věnovaná osobnosti Pedro Hurtado de Mendoza 

• Jesuit Cognitive Psychology in Early Modern Scholastic Philosophy – mezinárodní 
konference věnovaná jezuitské kognitivní psychologii vybraného období 

• Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii - konference věnovaná filosofii 
vybraného období 

• Projekt Filosofie za minutu (www.fizami.cz) 

• Spoluvydávání odborného časopisu Studia Neoaristotelica (vydavatelem je německé 
nakladatelství Editiones scholasticae) 

 
Katedra filosofie a religionistiky TF JU, oblast religionistika: 

1. Uspořádání sympozií: V roce 2011 bylo uspořádáno odborné sympozium Vztah religionistiky a 
teologie – stále živé téma?, kterého se zúčastnili přednášející z Katedry religionistiky FF UP, 
Katedry religionistiky ETF UK, Katedry fundamentální a dogmatické teologie KTF UK a Katedry 
systematické teologie TF JU. Panelové diskuze se zúčastnil i zástupce Katedry religionistiky HTF 
UK. V roce 2014 byla uspořádána Studentská filosofická konference České Budějovice 2014. Své 
příspěvky z oblasti filosofie, estetiky a religionistiky přednesli studenti z FF UPOL, FHS UK, TF JU 
a FF JU. V roce 2017 a 2018 proběhly odborné konference s mezinárodní účastí Česká a 
slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy. Na konferencích vystoupili 
religionisté, sociologové a teologové z KTF UK, HTF UK, FF UK, FF UPOL, CMTF UPOL, FF ZČU, FF 
UK v Bratislavě, FF UP a TF JU. 

2. Výsledky realizace: výsledkem realizace Grantu Fondu rozvoje vysokých škol, č. 192/2008 
F5/a Inovace výuky religionistických předmětů na TF JU - doplnění o učební pomůcky rituálního, 
ikonografického a uměleckého charakteru je bohatý soubor uměleckých artefaktů určených pro 
výuku předmětů z oblasti judaismu, islámu, buddhismu a hinduismu. Výsledkem realizace Dílčí 
projekt TF - Inovace předmětu Islámské umění a architektura, Institucionální rozvojový plán 
2014 Jihočeské univerzity v ČB je soubor uměleckých artefaktů určených pro výuku předmětu. 

3. Zvané přednášky: v roce 2012 proběhla na TF JU přednáška doc. Davida Václavíka (Ústav 
religionistiky FF MU) na téma Základní charakteristiky americké religiozity. V roce 2014 se 
uskutečnila přednáška doc. PhDr. Jana Váněho, Ph.D. (Katedra sociologie FF ZČU v Plzni) na 
téma Když ortodoxie slábne aneb komunita jako nová naděje? Peripetie českého katolicismu. Ve 
stejném roce proběhla přednáška prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. (Ústav filosofie a 
religionistiky FF UK) na téma Náboženství v postmoderní společnosti. V roce 2015 proběhla 
přednáška doc. Dušana Deáka, Ph.D. (Katedra porovnávacej religionistiky Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave) na téma: Načo nám je synkretizmus? Niekoľko poznámok k 
interpretácii lokálnej religiozity v Indii. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Katedra společenských věd PF JU spolupracuje v rámci průběžných praxí (náslechových i 
rozborových) s Gymnáziem Česká a Biskupským gymnáziem J. N. Neumanna. Katedra participuje na 

http://www.fizami.cz/


studentských týmových projektech Peer to Peer: Challenging Extremism (2016) a Peer to Peer: 
Facebook Global Digital Challenge (2017, 2018). 
Pro studenty jsou katedrou společenských věd pořádány každoročně odborné exkurze do řady 
institucí – například v r. 2018 proběhly exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, 
bývalých koncentračních táboru Lety u Písku a Mauthausen, Muzea romské kultury v Brně či 
nízkoprahového centra Kocero v Českém Krumlově. Katedra rovněž spolupracuje s Jihočeským 
divadlem a Divadlem Continuo na tematických představeních souvisejících s obsahovým zaměřením 
výuky – např. představení Archa Naděje, které se uskutečnilo v aule Pedagogické fakulty v roce 
2017. 
Teologická fakulta v oblasti filosofie úzce spolupracuje s Filosofickým ústavem AV ČR (dlouhodobě 
smlouva o spolupráci a společná realizace doktorského studijního programu), což se v dílčích 
oblastech promítá i do studií v bakalářském stupni (mimořádné přednášky zvaných hostů, vstup do 
knihovny apod.). 
Teologická fakulta od roku 2011 do současnosti pravidelně uskutečňujeme přednášky na o islámu, 
judaismu, buddhismu a nových náboženských hnutích na středních školách v Jihočeském a 
Středočeském kraji (České Budějovice, Třeboň, Kaplice, Prachatice, Dačice, Vlašim a Brandýs nad 
Labem). 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
(bakalářský studijní program pro sdružené studium) 

Jméno a příjmení Helena Pavličíková Tituly PhDr., CSc. 

Rok narození 1958 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

- - - 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Filosofie I (přednáší, vede seminář) 
Úvod do studia ZSV (garant, vede seminář) 
Didaktická specifika základů společenských věd I, II (garant, přednášející, vede seminář) 
Asistentská praxe (garant, vede seminář) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1977 – 1981 Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy, Praha – obor: žurnalistika 
1981 PhDr. Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy, Praha – obor: žurnalistika 
1989 CSc. Univerzita Karlova, Praha – obor: filosofie 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981- 1987 asistent Pedagogická fakulta České Budějovice 
1988 – dosud odborný asistent Pedagogická fakulta JU České Budějovice 
2010 – dosud vedoucí katedry společenských věd, Pedagogická fakulta JU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce 14 
Diplomové práce 56 
Rigorózní práce 1 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ  2 27 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z 
praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. KUKAČKA, Vladislav (2019). Václav Piloušek - osobnost českobudějovického 
sportovního a kulturního života. In: Studia Kinanthropologica, vol. 20, Nr. 1, pp. 83 – 88 (článek 
v recenzovaném časopise) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2017). František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Praha: Epocha, 358 s., ISBN 978- 
80-7557-079-6. (kniha) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. HRUŠKOVÁ, Lenka. (2017). Philosophy of Technology in Works of Two South 
Bohemian Men of Science. In: Auspicia, 14 (2), pp. 141-149. (článek v recenzovaném časopise) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav (2016). Czech Media Education at the Crossroads. In: Studia z 
teorii wychowania. Tom VII, Nr. 2 (16), pp. 101-109. (článek v recenzovaném časopise) 



PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav (2016). Through Wisdom to Humaneness and Democracy. Jan 
Amos Komenský and Tomáš Garrigue Masaryk. In: Studia z teorii wychowania. Tom VII, Nr. 3 (16), pp. 
27-36. (článek v recenzovaném časopise) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav. (2015). Comenius´ Ethical Visions of the Human Things. In: 
Studia Edukacyjne, Nr. 35, pp. 395-404. (článek v recenzovaném časopise). 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena, HEJTMAN, Pavel (ed.). (2014). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce 
společenských věd a výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 195 – 208, ISBN 978- 
80-7394-475-9 (editor knihy) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. ZBUDILOVÁ, Helena (ed.). (2014). Aktuální otázky výchovy k občanství. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita, 95 s. ISBN 978-80-7394-477-3 (skripta) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena, JIRÁK, Jan. (ed.). (2013). Média pod lupou. Praha: Powerprint, s. 5 – 14, ISBN 978- 
80-87415-70-2 (editor knihy) 

Působení v zahraničí 

Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), studijní pobyt, 1992 (X-XII) 
Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 1998 
(III-VI) 
Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 2000 
(III-VI) 
Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 2001 
(III-VI) 

Podpis  Datum  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Filosofie I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+28s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

písemná zkouška 

Garant předmětu Mgr. Jan Staněk, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře 

Vyučující 

Mgr. Jan Staněk, Ph.D. (50%, přednášející, vede semináře), PhDr. Helena Pavličíková, CSc. (50%, 
přednášející, vede semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Obsahem předmětu je uvedení do základních problémů evropské filozofie a vysvětlení důležitých 
kategorií, s nimiž filozofie pracuje. Cílem předmětu je seznámit studenty systematickou formou s 
ontologickými a gnoseologickým aspekty světa, přírody a člověka a dále s problematikou filosofické 
antropologie, filosofie jazyka, filosofie dějin a filosofie přírody. 

Témata přednášek a seminářů: 
1. Co je filosofie, filozofické otázky 
2. Rozdělení filozofie 
3. Mýtus, filozofie, náboženství 
4. Logika a teorie vědy 
5. Filozofie bytí 
6. Metafyzika a ontologie 
7. Gnoseologie 
8. Pravda v dějinách filozofie 
9. Téma "člověk" v dějinách filozofie 
10. Filozofická antropologie 
11. Filozofie jazyka 
12. Filozofie přírody 
13. Filozofie dějin 
14. Specifika současné filozofie 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Blecha, Ivan: Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2004. 
Doporučená literatura: 
Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha: Portál 2004. 
Kolektiv autorů: Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc 1998. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do studia ZSV 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28 s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování a prezentace seminární práce na zadané téma, vyhledávání archivních materiálů dle zadání 
vyučujícího a jejich následné zpracování a prezentace v semináři 

Garant předmětu PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář 

Vyučující 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. (100%, vede semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Úvod předmětu bude věnován jednotlivým funkčním stylům a jejich specifikům, aby poté mohly být 
charakterizovány základní rysy odborného (vědeckého) stylu. Předmět bude poté zaměřen zejména na 
práci s informačními zdroji (včetně elektronických se zaměřením na vyhledávání informací z odborných 
časopisů, z databází apod.), na etické zásady práce s prameny – archivními dokumenty, s literaturou, 
časopiseckými a novinovými články, s internetovými zdroji. Nejprve kolektivně a později v individuálně 
zadávaných úkolech budou studenti uváděni do zásad psaní odborných statí, s požadavky, které jsou na 
odbornou stať kladeny, včetně citačních pravidel a norem (bibliografické údaje, rejstříky, přílohy). Dále 
budou studenti seznamováni s horizontálním a vertikálním členěním textu (členění textu na kapitoly a 
podkapitoly, specifika anotace, jak psát úvod a závěr odborného textu). 
K dalším tématům bude patřit tato problematika: - společenská realita a proces jejího poznávání (reflexe 
reality, - konstrukce reality), společenské vědy a přírodní vědy, společenské vědy a vyučovaný předmět 
základy společenských věd, specifika tohoto vyučovaného předmětu – jeho základní obsahové vymezení 
pro výuku na středních školách, aktualizace témat společenských věd ve výuce ve vazbě na aktuální 
společenské, ekonomické a kulturní události, význam médií ve výuce základů společenských věd, vztah 
jednotlivých průřezových témat k základům společenských věd. 
Součástí seminářů budou odborné exkurze do Akademické knihovny JU, Státní vědecké knihovny 
v Českých Budějovicích, do knihovny a archivu Jihočeského muzea a do Státního okresního archivu 
v Českých Budějovicích. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
PELCOVÁ, N. (et al.) (2005). Základy společenských věd pro učitele učitelů – studenty pedagogických fakult, 
pro učitele SŠ a jejich žáky. I, II., III., IV. díl Praha: Eurolex Bohemia, ISBN 80-86861-27-9 
ŠANDEROVÁ, J. (2005). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické 
nakladatelství, ISBN 978-80-86429-40-3 
Doporučená: 
FAY, B. (2002). Současná filosofie sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN 80-86429-10-5 
THOMPSON, K. (2004). Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister&Principal, ISBN 80-85947-68-4 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Filosofie II 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

zkouška: kombinovaná 

Garant předmětu doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (50%, přednášející) 
Lukáš Novák, Ph.D. (50 %, přednášející) 

Stručná anotace předmětu  

Cílem přednáškového cyklu je seznámit studenta se základními postavami a hlavními směry antické a 
středověké filosofie. 

Obsah přednášek: 
I. Před-sokratická filosofie (miléťané, pythagorejci, Herakleitos, eleaté, Empedokles, Anaxagoras, 
atomisté) 
II. Sokratovské období (sofisté, Sokrates, malé sokratovské školy a Démokritos) 
III. Platón 
IV. Aristoteles 
V. Řecká filosofie po Aristotelovi (epikureismus, stoicismus, skepticismus, neoplatonismus) 
VI. Středověká filosofie - Patristika (latinští apologetové, řečtí Otcové, latinští otcové, Augustin) 
VII. Desáté až dvanácté století 
VIII. Sv. Bonaventura z Banoreggia 

IX. Tomáš Akvinský 
X. Jan Duns Scotus 
XI. Vilém Ockham 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

povinná: 
Graeser, A.:. Řecká filosofie klasického období. Dějiny filosofie sv. 2. Praha, 2000. 
Long, A. A. Hellénistická filosofie. Praha, 2003. 
Pieper, J. Scholastika. Praha: Vyšehrad, 1993. 
Pieper Josef. Tomáš Akvinský. Praha: Vyšehrad, 1997. 
doporučená: 
Armstrong, A.H. (ed.). Filosofie pozdní antiky. Praha, 2002. 
Störig, H. J.:. Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 2001. 
Heinzmann, R. Středověká filosofie. Olomouc, 2000. 
Hošek, R. (ed.). Aurelius Augustinus. Říman, člověk, světec. Praha, 2000. 
Karfík, F., Němec, V., Vilím, F. Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, ČKA Praha. 1994. 
Kenny, A. Stručné dějiny západní filosofie. Volvox Globator. Praha, 2000. 
Libera, A. de. Středověká filosofie. Praha: Oikúmené, 2001. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Filosofie III 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 28p kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Filosofie II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

zkouška kombinovaná 

Garant předmětu doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (50%, přednášející) 
PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D. (50%, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Kurs seznámí studenty přednáškovou formou s hlavními postavami a doktrínami novověké a současné 
filosofie. 
Obsah přednášek: 
1) Úvodní hodina 
2) Racionalismus (Descartes, Spinoza, Leibniz) 
3) Empirismus (Locke, Berkeley, Hume) 
4) Kant 
5) Německý idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) 
6) Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson 
7) Fenomenologie 
8) Heidegger, Gadamer 
9) Existencialismus a personalismus 
10) Analytická filozofie 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

povinná: 
W. Röd. Novověká filosofie I. Praha: Oikoymenh, 2001. 
W. Röd. Novověká filosofie II. Praha: Oikoymenh, 2004. 
doporučená: 
Coreth, E. Filosofie 17. a 18. století, Olomouc 2002. 
Coreth, E., Ehlen, P., Schmidt, J. Filosofie 19. století. Nakladatelství Olomouc s.r.o., Olomouc. 2003. 
Coreth, E. Filosofie 20. století. Olomouc, 2006. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Politologie I. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 28p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní participace v seminářích. Četba povinné literatury. Závěrečné zápočtové kolokvium. 

Garant předmětu PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. (50%, přednášející) 
PhDr. Salim Murad, Ph.D. (50%, přednášející, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky a semináře seznámí posluchače s etapami vývoje politického myšlení vzhledem k vývoji a 
proměnám demokracie. U jednotlivých autorů i směrů politického myšlení budou zohledněny i 
případné důsledky naplnění jejich představ v praxi. Zvláště budou přiblíženy ideologie liberalismus, 
konzervatismus a socialismus. Důraz bude kladen zejména na pojímání vztahu jednotlivce a moci u 
představovaných teorií spolu s rozvojem a proměnami myšlenek demokracie. 

Témata přednášek a seminářů: 
Společenské vědy – politologie (pojem politika, metody politologie, metateorie) 
Platón – vznik politické teorie, Ústava – ideální stát, Karl R. Popper – Kritický racionalismus 
ristotelés - Člověk tvor společenský – zoon politikon, přímá demokracie antického Řecka 
Starověký Řím 
Křesťanství 
Renesanční politické myšlení 
Smluvní teorie, srovnání východisek a odkazu tří myslitelů (Hobbes, Locke, Rousseau) 
Francouzské osvícenství, americká revoluce 
Teorie ideologie, liberalismus 
Konzervativní politické myšlení 
Socialismus (komunismus) 
Fašismus, národní socialismus 
Politika v éře modernity - Liberální demokracie versus masová demokracie 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura 
- Dasandi, N.: Velké myšlenky. Selhala demokracie? Knižní klub. Praha 2018. 
- Heywood, A.: Politické ideologie. Victoria Publishing, Praha 1994. 
- Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. CDK Proglas, Brno 1995. 
(jednotlivá odpřednášená hesla) 
Doporučená literatura 
-- Machiavelli, N.: Vladař, Život Castruccia Castracaniho z Lukky. Odeon, Praha 1969, str. 69 – 93 
(kapitola 15 – 19). 
- Mill, J. S.: Úvahy o vládě ústavní. Svoboda, Praha 1992, str. 114 – 130. 
- Platón: Ústava. Svoboda, Praha 1990. 
- Havel, V.: Dopis Gustávu Husákovi - 
http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=71_clanky.html&typ=HTML 
- Havel, V.: Moc bezmocných. 
http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=HTML 

http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=71_clanky.html&typ=HTML
http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=HTML


Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociologie I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Prezentace kratších příspěvků v seminářích na předem zadaná sociologická témata. Krátký písemný 
zápočtový test. 

Garant předmětu Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. (100%, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je nejen vyložit studentům základní pojmy, teoretické přístupy a metody sociologického 
poznání, ale také u nich pěstovat vědecko-kritický pohled na strukturu moderní společnosti. Kurz by 
měl rozvíjet sociologickou imaginaci studentů, tj. chápání individuálního života jedince ve vztahu k 
celospolečenským procesům. 

Obsah přednášek a seminářů: 
1 - 2) Základy sociologického myšlení, předmět a metody sociologie. Vnitřní struktura sociologie, 
vztah sociologie k jiným společenským vědám. 
3) Metodologie věd o společnosti, odlišnosti přírodních a sociálních věd. 
4 - 5) Metody a techniky sociologického výzkumu. 
6) Vznik sociologie v 19. století jako součást modernizačního procesu. Tradiční a moderní 
společnost, periodizace vývoje modernity. 
7) Klíčové osobnosti klasické sociologie. 
8 - 9) Periodizace vývoje sociologie (školy, směry, paradigmata, klíčové osobnosti sociologického 
myšlení 20. století). 
10) Jedinec a společnost. Socializace a socializační vlivy, enkulturace a resocializace. 
11) Sociální status, sociální role. 
12) Skupiny, dav a kolektivní jednání. 
13) Normalita a deviace. 
14) Konceptualizace soudobé společnosti (riziková společnost, reflexivní modernita, postindustriální 
společnost, informační společnost, tekutá modernita atd.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Giddens, A. 2013: Sociologie. Praha: Argo. (vybrané kapitoly) 
Disman, M. 2014: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. 

Doporučená literatura: 

Fay, B. 2002. Současná filosofie sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství 
Montoussé, M. – Renouard, G. 2005: Přehled sociologie. Praha: Portál. 
Havlík, R. 2015: Úvod do sociologie. Praha: Karolinum. 
Keller, J. 2012: Úvod do sociologie. Praha: Slon. 
Bauman, Z. 2004: Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Slon. 
Petrusek, M. 2007: Společnosti pozdní doby. Praha: Slon. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Politologie II. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Politologie I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní participace v seminářích. Četba povinné literatury. Zápočtový test. 

Garant předmětu PhDr. Salim Murad, PhD. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

PhDr. Salim Murad, PhD. (50%, přednášející) 
PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. (50%, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

V předmětu bude politologie představena v širším kontextu společenských věd, popsány budou 
metody a přístupy k řešení problémů výzkumu v rámci politické vědy. Studenti se seznámí s 
předmětem a obsahem politické vědy a bude jim podán přehled základních témat spolu s určením 
jejich místa a významu v současné politologii. Základní osou kurzu bude obeznámení studentů s 
mechanizmy fungování a jednotlivými komponenty demokratického politického systému. Po 
osvojení si pojmů a definic základních kategorií systému a po ozřejmění si vztahů mezi jednotlivými 
komponentami procesů uvnitř demokratického systému budou na příkladech jednotlivých typů 
demokracie studenti analyzovat chod těchto systémů až po současnost. Na základě znalosti 
principů fungování soudobých demokratických systémů, budou moci posluchači sami uvažovat o 
procesech probíhající uvnitř dalších demokratických států včetně ČR. Součástí kurzu jsou semináře, 
které budou sestávat z četby a rozborů odborných textů. Studenti se tak seznámí nejenom se 
samotným věcným obsahem, ale i formou, náležitostmi prezentace výsledků politologického 
výzkumu. 
Témata: 
1.Společenské vědy - politologie 
2.Politický systém 
3.Demokracie přímá a zastupitelská, demokracie prezidentská (poloprezidentská) a parlamentní 
4.Politické strany, politická hnutí, historickokonfliktní přístup Steina Rokkana 
5.Volební systémy 
6.Systémy politických stran 
7. Přechod k demokracii – transitologie 
8. Volební boj, programatika politických stran, politický marketing 
9.Politický systém a zájmové skupiny; Politická sociologie 
10.Politický systém Velké Británie 
11.Politický systém USA 
12.Politický systém Francie 
13.Politický systém Spolkové republiky Německo, kancléřský model 
14.Politický extremismus, populismus a demokracie 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
- Cabada, L.; Kubát, M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia 2004. 
- David, R.: Politologie. Základy společenských věd. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999. 
- Dvořáková, V.; kol.: Základní modely demokratických systémů. Komparace politických systémů. 
Vysoká škola ekonomická v Praze 2008 
Doporučená literatura: 
- Heywood, A.: Politics, Macmillan Press 1997. 
- Heywood, A.: Politologie, Eurolex Bohemia s. r. o. Praha 2004. 
- Hloušek, V; Kopeček, L; Šedo, J.: Politické systémy. Barrister & Principal. Brno 2011. 
- kol.: Komparace politických systémů I., VŠE v Praze, Praha 1999. 
- Murad, S.: Zahraniční politika slovenské republiky jako faktor konsolidace demokracie na 
Slovensku. Nakl. L. Marek 2007. ISBN 80-86263-94-0. 
- Říchová, B.: Úvod do současné politologie, Srovnávací analýza demokratických politických 
systémů. Portál. Praha 2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ekonomie I 

Typ předmětu ZT doporučený 
semestr 

ročník / 2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, 
ekvivalence 

korekvizity,  

Způsob ověření 
výsledků 

studijních zápočet Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: závěrečný písemný test v rozsahu 30 min na určený základní tematický okruhy předmětu 
Seminář: a) individuální prezentace dílčích korespondenčních úkolů k praktickým jevům tržní ekonomiky 
podle RVP G/Tržní ekonomika/Očekávané výstupy/Učivo; b) doložená databáze v e-formě z nejdůležitějších 
zdrojů k vybraným ekonomickým jevům zejm. v ČR (např. z ČSÚ) 

Garant předmětu Doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

Doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (50%, přednášející) 
PhDr. Pavel Hejtman, CSc. (50%, přednášející, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky seznamují s klíčovými tématy nutnými pro porozumění tržní ekonomice ve vazbě na finanční 
gramotnost, jejíž nedílnou součástí jsou také nezbytné mikroekonomické aspekty, a to zejména vzhledem 
k tomu, že se významně podílejí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností. Výuka jednotlivých témat je 
přizpůsobena požadavkům RVP G. Výuka obsahuje stručný a názorný výklad tržních kategorií, fungování 
tržního systému a analýzu chování hlavních hospodářských subjektů. Výklad je spojen s aktuálními 
mikroekonomickými otázkami ekonomiky zejm. ČR. 

Semináře konkretizují vybrané otázky předchozího přednáškového výkladu (zejm. RVP G/Tržní 
ekonomika/Očekávané výstupy/Žák). Po metodické stránce kladou důraz na individuální prezentace a 
diskuze, založených na systému individuální průběžné přípravy (korespondenční úkoly, systém 
elektronických cvičných testů) a individuálních konzultací. Předmět je profilován pro potřeby budoucích 
učitelů společenskovědních disciplín a má charakter počítačem podporované výuky v e-learningovém 
systému JU Moodle. 

Získané kompetence: pochopení ekonomických principů hospodářské činnosti, schopnost základní 
ekonomické analýzy chování spotřebitele, firmy, trhu; vyhledávání, zpracování (via internet), vyhodnocení 
souvisejících ekonomických informací. 

 
Témata přednášek a seminářů 
1. Úvod - Co je ekonomie 
2. Ústřední národohospodářské otázky a tržní systém (finální produkce, trh výrobních faktorů) 
3. Tajemství trhu aneb jak trh funguje; poptávka, nabídka, tržní cena 
4. Poptávka, ekonomický užitek a chování spotřebitele 
5. Nabídka – firma a organizace podnikání 
6. Ekonomické pohledy na firmu 
7. Základní informace k účetnictví 
8. Firma a marketing 
9. Firma a trh - pohled mikroekonomie 
11. Tržní systém – trh výrobních faktorů a tvorba jejich cen 
12. Mzdy a trh práce 
13. Kapitál, úrok a zisk 
14. Závěr kurzu/zápočtový test 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Ekonomie; český překlad 13. vydání: Nakladatelství Svoboda, 1992, 1995; 
18. vydání Svoboda 2008, 2010. 
Švarcová, J.: Učebnice – Ekonomie stručný přehled 2019/2020, CEED 2019 (roční aktualizace) 
Hejtman, P. Základy pro porozumění tržní ekonomice. Základní kniha. České Budějovice, 2006. aktual. e- 
verze;pdf; PF JU 2013, http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8. 
Doporučená literatura: 
Hejtman, P. Základy pro porozumění tržní ekonomice. Studijní metodika. České Budějovice, 2006. aktual. e- 
verze;pdf; PF JU 2015, http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8 
Vlček J.: Ekonomie a ekonomika. 2009 
Frank, R. H.: česky Mikroekonomie a chování, Nakladatelství Svoboda, 1996. 

Dobešová. L. et al.: Společenské vědy pro střední školy - 3.díl - Učebnice - 2. vydání, Didactis, 2014 
Elektronické datové zdroje: 
Český statistický úřad https://www.czso.cz/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8
http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8
https://www.czso.cz/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Politologie III. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 28p+14s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Politologie II. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet + zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Prezentace seminární práce v semináři, nebo odevzdání seminární práce v písemné podobě. 
Aktivní participace v seminářích. Četba povinné literatury. Zkouška písemná. 

Garant předmětu PhDr. Salim Murad, PhD. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

PhDr. Salim Murad, PhD. (50%, přednášející) 
PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. (50%, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

V kurzu se studenti a studentky seznámí s politickým systémem České republiky a budou aplikovat 
znalosti nabyté v kurzech „Politologie I“ a „Politologie II“. Teoretické přístupy zkoumání soudobých 
demokracií tak budou aplikovány na český politický systém včetně rámcového seznámení s historií 
jeho vývoje, současným stavem a analýzou rozdělení mocí v Ústavě ČR. Vzhledem k obsahové 
náročnosti předmětu, stejně jako k potřebě zorientování se v historickém kontextu, bude 
významnou součástí kurzu samostatná příprava studentů ve formě intenzivní přípravy na dvě 
prezentace a důsledné četby zadané literatury. 

Témata: 

Politický systém – teorie, zastupitelská demokracie, Výchova k občanství a politologie a politika 

Ústavní vývoj v českých zemích, politický systém První republiky, politické strany První republiky 

Ústava ČR, rozdělení mocí v současné Ústavě ČR 

Seznámení s problematikou transitologie, přechodu ČSFR, ČR k demokracii 

Výkonná moc - Prezident 

Výkonná moc - Vláda 

Zákonodárná moc - Parlament – Poslanecká sněmovna ČR 

Zákonodárná moc - Senát Parlamentu ČR 

Soudní moc, Ústavní soud ČR 

Územní samospráva 

Systém politických stran ČR 

Zájmové organizace – Teorie zprostředkování – Tripartita 

Občanská společnost, neziskové organizace 

Vstup ČR do EU, volby do Evropského parlamentu 

100 let od vyhlášení nezávislosti Československa – raison d'être současné České republiky - jaký je 
étos současné české polis? 

Mladí a politika v současné ČR 

Výchova k občanství 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
- Ústava České republiky, listina základních práv a svobod. 
- Vodička, K.; Cabada, L.: Politický systém České republiky. Historie a současnost. Portál, Praha 2003. 



- Balík, S. – Hloušek, V. – Holzer, J. – Šedo, J.: Politický systém českých zemí 1848 – 1989. 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2006. 
- David, R.: Politologie. Základy společenských věd. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999. 
- Klokočka, V.: Ústavní zřízení České republiky. Vyšehrad, Praha 1997. 
- Mrklas, L.: Česká republika. In: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Eurolex 
Bohemia s.r.o., Praha 2004. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ekonomie II 

Typ předmětu ZT doporučený 
semestr 

ročník / 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 5 

Prerekvizity, 
ekvivalence 

korekvizity, Prerekvizita: Ekonomie I 

Způsob ověření 
výsledků 

studijních zkouška kombinovaná Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kombinovaná zkouška, součástí je individuální projekt. 
Přednáška: Individuální projekt – pokus o odbornou recenzi na základě četby tematické monografie (min 7 str. 
textu). 
Seminář: a) individuální prezentace dílčích korespondenčních úkolů k praktickým jevům tržní ekonomiky podle 
RVP G (Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice; Finance); b) doložená databáze v e-formě z 
nejdůležitějších datových zdrojů k vybraným národohospodářským jevům v sociálním kontextu, zejm. v ČR (z 
ČSÚ etc.) 
Garant předmětu doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky 

Vyučující 

Doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (50%, přednášející 50 %) 
PhDr. Pavel Hejtman, CSc. (50%, přednášející, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky seznamují s vybranými makroekonomickými aspekty, které jsou nedílnou součástí finanční 
gramotnosti. Makroekonomické aspekty finanční gramotnosti jsou zaměřeny zejména na orientaci 
v základních vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky a na porozumění základním makroekonomickým 
ukazatelům (HDP, inflace, úroková míra). Výuka obsahuje stručný a názorný výklad tržních kategorií, 
fungování tržního systému a analýzu chování hlavních hospodářských subjektů. Důležitou součástí výuky 
budou také informace o daňovém systému a roli daní v rámci občanské společnosti, což je nutné chápat jako 
prvek k zajištění odpovědného chování občanů vůči rodině a státu. 

Semináře konkretizují vybrané otázky předchozího přednáškového výkladu (zejm. RVP G/Národní 
hospodářství a úloha státu v ekonomice/Očekávané výstupy/Žák). Po metodické stránce je položen důraz na 
individuální prezentace a diskuse v semináři, které budou založeny na systému individuální průběžné přípravy 
(korespondenční úkoly, systém elektronických cvičných testů) a individuálních konzultací. Předmět je 
profilován pro potřeby budoucích učitelů společenskovědních disciplín a má charakter počítačem 
podporované výuky v e-learningovém systému JU Moodle. 

Získané kompetence: pochopení systému a základních funkcí tržní ekonomiky, orientace v základních 
ekonomických ukazatelích a jejich analýza, orientace v základních principech hospodářské politiky vlády; 
vyhledávání, zpracování (via internet). 

Témata přednášek a seminářů 
1. Úvod – makroekonomie a její etapy na pozadí reálného historického vývoje ekonomiky 
2. Základní modely fungování ekonomiky a jejich účel; národní účetnictví a měření národohospodářského 
produktu a důchodu 
3. Hrubý domácí produkt - základní makroekonomický agregát – význam, vazby, problémy 
4. Keynesiánský přístup a model agregátní nabídky a poptávky – jejich význam 
5. Peníze a bankovní systém 
6. Inflace: definice, měření, ekonomické vymezení, důsledky 
7. Nezaměstnanost – ekonomický a sociální aspekt 
8. Ekonomika a moderní stát, veřejný sektor 
9. – 10. Hospodářská politika státu (vlády) - fiskální a monetární; státní dluh 
11. Mezinárodní obchod, mezinárodní finanční systém, směnné kursy 
12. Ekonomický růst a rozvoj - vybrané problémy globální ekonomiky 



13. Podstata ekonomické transformace u nás po roce 1989 
14 Vybrané aktuální otázky globální ekonomiky 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Ekonomie; český překlad 13. vydání: Nakladatelství Svoboda, 1992, 1995; 
18. vydání Svoboda 2008, 2010. 
Švarcová, J.: Učebnice – Ekonomie stručný přehled 2019/2020, CEED 2019 (roční aktualizace) 
Hejtman, P. Vybrané kapitoly z makroekonomie. e-verze; pdf, České Budějovice: PF JU, 2015, 
http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8. 
Doporučená: 
Vlček J.: Ekonomie a ekonomika. 2009 
Hronová, S. a kol.: Národní účetnictví. Nástroj popisu globální ekonomiky. C. H. Beck, Praha 2010 
Dobešová. L. et al.: Společenské vědy pro střední školy - 3.díl - Učebnice - 2. vydání, Didactis, 2014 
Elektronické datové zdroje: 
Česjý statistický úřad http://www.czso.cz/ 
Česká národní banka https://www.google.cz/#psj=1&q=čnb 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR http://www.mpsv.cz/cs/ 
CIA - The World Factbook https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 
Světová banka http://www.worldbank.org/ 
Eurostat cz http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/evropska_unie_eurostat 
Mezinárodní měnový fond MF http://www.imf.org/external/index.htm 
Organizace pro mezinárodní spolupráci a rozvoj – školství: The Education at a Glance 
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/ ; http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v- 
cr/statistika-skolstvi/publikace-education-at-a-glance-1 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8
http://www.czso.cz/
https://www.google.cz/#psj%3D1%26q%3DÄ�nb
http://www.mpsv.cz/cs/
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.worldbank.org/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/evropska_unie_eurostat
http://www.imf.org/external/index.htm
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/publikace-education-at-a-glance-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/publikace-education-at-a-glance-1


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociologie II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Sociologie I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kurz je zakončen písemným zkouškovým testem. V seminární části kurzu jsou studenti hodnoceni za 
aktivní účast v seminářích a za vlastní prezentaci v rámci semináře. Prezentace vychází ze zadaného 
odborného textu, student v ní prokazuje schopnost shrnutí textu (klíčová zjištění), reflexe textu a 
vznesení otázek do diskuse, kterou rovněž moderuje. 
Garant předmětu Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. (100%, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz seznamuje studenty se sociologickou analýzu vybraných sociálních problémů soudobé 
společnosti s důrazem na situaci v České republice a v zemích Evropské unie. Jedná se o analýzu 
aktuálních a veřejně diskutovaných témat jako jsou například proměna rodin a rodinných vztahů, 
postavení mužů a žen ve společnosti, sociální rozvrstvení a sociální nerovnosti nebo proměna 
školství a úlohy vzdělání ve společnosti. Seminární část kurzu vychází z četby zadaných odborných 
textů a poskytne prostor pro argumentačně podloženou diskuzi k daným tématům i pro 
sociologickou reflexi vlastních zkušeností studentů. 

Obsah přednášek a seminářů: 
1. Sociální stratifikace, sociální status a mobilita. 
2. Třídní struktura soudobých společností, třídní struktura v ČR. 
3. Demografická struktura české společnosti - základní procesy demografické reprodukce, hlavní 
ukazatele a historický vývoj. 
4. Budoucnost české populace a problematika stárnutí společnosti. 
5.-7. Tradiční, moderní a postmoderní rodina. Analýza vybraných aspektů rodinného a partnerského 
chování. Rodina a sociální nerovnosti. Rodina a gender. Rodinná a populační politika. 
8. Proměny sféry práce v soudobé společnosti. 
9.-10. Nezaměstnanost, chudoba, marginalizace a sociální exkluze. 
11. Sociální stát: základní principy a typologie. Sociální stát v procesu globalizace. 
12. Vzdělávací systémy a sociální nerovnosti 
13. Proměna instituce školství v průběhu 20. století a na počátku 21. století. 
14. Modernita a sekularizace. Náboženství a česká společnost. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Giddens, A. 2013. Sociologie. Praha: Argo. (vybrané kapitoly) 
Šubrt, J. a kol. 2014. Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha: Karolinum. 
odborné texty zadané na jednotlivé semináře 

Doporučená literatura: 
Fučík, P. – Chromková Manea, B. (eds.). 2014. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti 
v sociologické perspektivě. Brno: Masarykova univerzita. 
Hamplová, D. 2013. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum. 
Keller, J. – Tvrdý, L. 2008. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Slon. 



Lyons, P. – Kindlerová, R. (eds.). 2015. 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav. 
Mareš, P. 2002. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství. 
Možný, I. 2006. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství. 
Rabušic, L., Chromková Manea, B. E. 2018. Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. 
Pramenná publikace European Values Study. Brno: Masarykova univerzita. 
Šafr, J. a kol. 2012. Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav. 
Večerník, J. (ed.) 2016. Práce, hodnoty, blahobyt: české reálie v evropském kontextu. Praha: 
Sociologický ústav. 
Večerník, J., Mysíková, M. 2015. Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele. 
Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Filosofická etika 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 
 

Garant předmětu doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře 

Vyučující 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (100%, přednášející, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

1. Co je to etika? (předmět etiky, etika a morálka, vztah etiky k jiným disciplínám) Anzenbacher 17-18, 
Sokol 66-73, Thomson 11-15 

2. Co je to dobro (intuicionismus, emotivismus, decisionismus, preskriptivismus, deskriptivismus, 
Nietzsche, otázka zla) a co je hodnota? (Scheler, Hildebrand) Anzenbacher 211-215, 248-273, Hála 5-23, 
Ricken 27-61 

3. Existuje nějaký cíl lidského života? (eudaimonismus, hedonismus, evoluční etika) Anzenbacher 144- 
155, Kuna 32-36, Spaemann 21-30, Thomson 65-74 

4. Je dobro dáno cílem? (teleologismus a deontologismus, utilitarismus, principy utilitarismu, 
kvantitativní a kvalitativní přístup, situační etika) Anzenbacher 31-39, Kohák 131-158, Spaemann 53-62 

5. Je dobro dáno zákonem? (norma, Kantova etika, kategorický imperativ, autonomní a heteronomní 
etika) Kohák 159-172, Sokol 103-109, Thomson 105-115 

6. Jak se má člověk chovat, aby žil v souladu se sebou samým, se "zákonem vepsaným do svého nitra"? 
(antická pojetí přirozeného zákona, přirozené a pozitivní normy, tomistické pojetí přirozeného zákona, 
sekularizované novověké pojetí přirozeného zákona) Anzenbacher 84-93, Sousedík 33-45, Grotius 
(Filosofický časopis 4/2014) 

7. Má přirozený zákon nějaké společensko-politické důsledky? (novověké pojetí přirozeného zákona, 
kontraktualismus, diskuse o lidských právech ve 20. století) Kohák 25-39, Thomson 85-92 

8. Lze zákon poslouchat slepě? (svědomí, epikie, princip dvojího účinku) Anzenbacher 78-84, Ricken 141- 
149, Spaemann 63-72 

9. Jak si trvale osvojit dobré jednání (definice ctnosti, středová pozice ctnosti, úloha prozíravosti 
(fronésis, prudentia) v celku ctností, tělesné, rozumové a mravní ctnosti - ctnost v antice, homérský, 
platónský a aristotelský pojem ctnosti) Anzenbacher 129-138, Kuna 17-22, Pieper 9-41 

10. Máme emoce (vášně) kultivovat nebo potlačovat? (platónské, aristotelské a stoické řešení, typologie 
emocí a jejich kultivace ctnostmi) 

11. Lze se ctnosti naučit? (získané a vlité ctnosti, středověké pojetí ctnosti, kardinální ctnosti) 
Anzenbacher 138-141, Kuna 35-46 

12. Jak souvisí teorie a praxe? (ctnosti jako vyvrcholení etiky a jejich praktický význam, problém 
spravedlnosti a politický rozměr ctnosti) Anzenbacher 141-143, Kuna 47-57 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

povinná: (části knih jsou uvedeny výše v anotaci) 
Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha, Zvon, 1994. 
Brooks, T. Ethics and Moral Philosophy. Leiden - Boston, 2011. 
Hála Vlastimil. Možnosti hodnotové etiky. Praha, 2000. 
Kuna, M. Úvod do etiky cnosti. Ružomberok, 2010. 



Pieper. Ctnosti. Praha 
Sokol Jan. Etika a život. Praha, 2010. 
Sousedík, S. Svoboda a lidská práva. Praha, 2010. 
Spaemann, R. Základní mravní pojmy a postoje. Praha, 1995. 
Thomson, M. Přehled etiky. Praha, 2004. 
Fuchs, E. Co dělá naše jednání dobrým? Jihlava, 2003. 
Kohák, E. Svoboda, svědomí, soužití. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 
Ricken, F. Obecná etika. Praha: OIKOYMENH, 1995. 
Tugendhat, E. Přednášky o etice. Praha , 2004. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Právo 

Typ předmětu ZT doporučený 
semestr 

ročník / 3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p kreditů 5 

Prerekvizity, 
ekvivalence 

korekvizity,  

Způsob ověření 
výsledků 

studijních zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná zkouška 
Odevzdání odborné práce na základě přednáškového cyklu a pročtené odborné literatury. 

Garant předmětu doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D. (100%, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je poskytnout studentům pedagogických směrů základní východiska a informace z oblasti právní 
dogmatiky a právního myšlení, stejně jako základní orientaci v právním řádu České republiky. Zároveň 
objasňuje funkci práva jako společenského regulátoru a jako informačního systému. Výklad zahrnuje 
aktuální problémy právního stavu společnosti a dává studentům možnost vyjádřit své názory. 
Obsah kurzu: Zákon o vysokých školách s aplikací na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích - organizační 
struktura, orgány univerzity, vnitřní předpisy. Úvod do právních normativních systémů, prvky právního vztahu, 
právní systém, právní odvětví, prameny práva. Právní oblasti Evropské unie, unijní právo. Ústavní právo, 
základní charakteristika, dělba moci, územní samospráva, Listina základních práv a svobod, právní stát - pojem, 
atributy. Finanční právo, základní subsystémy FP, finančně právní vztahy - charakteristika, subjekty, finančně 
právní instituty, státní dozor na úseku finanční činnosti. Trestní právo hmotné, společenská nebezpečnost 
trestného činu, zásady trestního práva, skutková podstata trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost 
činu. Trestní právo procesní, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, stadia trestního řízení, 
tresty a výchovná opatření. Správní právo, veřejná správa v ČR, formy realizace veřejné správy, charakteristika 
organizace veřejné správy, státní správa a samospráva. Občanské právo hmotné, zásady občanského práva, 
ochrana osobnosti, subjektivita, způsobilost k právním úkonům, vlastnické právo, věcná práva k věci cizí, 
závazkové právo. Občanské právo procesní, zásady občanského soudního řízení, návrhy na zahájení řízení, 
soudní rozhodnutí, vykonávací řízení. Pracovní právo, kolektivní a individuální pracovní právo, vznik, změny a 
zánik pracovního poměru, odpovědnost za škodu, péče o zaměstnance. Obchodní a živnostenské právo, 
základní pojmy, subjekty, obchodní společnosti, hospodářská soutěž, obchodní závazkové vztahy, obecné 
principy živnostenského podnikání. Rodinné právo, účel právní úpravy, základní instituty rodinného práva, 
manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodičovská péče. Instituce právní ochrany, veřejný ochránce 
práv, právní pomoc za úplatu, notáři, státní zastupitelství. Církevní právo, katolická církev, pravoslavné a 
reformační církve a jejich právní řády. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Spirit, M. a kol.: Základy práva pro neprávníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 
Zoubek, V.: Právověda a státověda. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010 
Doporučená literatura: 
Gerloch, A.: Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 
Sádovský, S.: Základy práva. Praha: Karolinum, 2003. 
Hrdina, I. A., Masopust, Z.: Chrestomatie ke studiu filosofie práva. Praha: Leges, 2011. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Moderní dějiny Evropy 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 28p Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná zkouška, aktivní účast na seminářích a četba literatury, docházka 

Garant předmětu Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant je přednášející 

Vyučující 

Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (100%, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem výuky je poukázat na dějinný původ a souvislosti problémů současné společnosti – české a 
evropské v globálním kontextu. Bude zde řešena zejména problematika dějin 19. a první poloviny 
20. století. Těžiště výuky bude spočívat i v interpretaci politického a sociálního vývoje. 

Obsah přednášek: 

1. Velká francouzská revoluce a Napoleonské války 
2. Průmyslová revoluce 

3. Evropský koncert velmocí 

4. České národní hnutí 

5. Mimoevropský svět v 19. století – kolonialismus a vzestup USA 

6. Jaro národů, sjednocení Německa a Itálie, emancipace malých evropských národů 

7. Cesta k První světové válce 

8. První světová válka a ruské revoluce 

9. Rozpad velkých evropských impérií, vznik středoevropských zemí a versailleské uspořádání 

10. Meziválečné Československo 

11. Vzestup italského fašismu a stalinismu, hospodářská krize a vzestup nacismu 

12. Meziválečné USA, Indie, Japonsko a Čína 

13. Rozpad evropského pořádku pozdních 30. let 
14. Druhá světová válka 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: Michael Rapport, Evropa 19. století, Vyšehrad, Praha 2011 

Doporučená: Richard Vinen, Evropa 20. století, Vyšehrad, Praha 2007 

Doporučená: Hans-Ulrich Thamer, Dějiny světa 6, Globalizace od roku 1880 do dneška, Vyšehrad, 
Praha 2014. 

Doporučená: Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma a kol. Dějiny českých zemí, s. 289-391, Karolinum, Praha 
2018 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Religionistika 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 

semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test 

Garant předmětu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., (100%, přednášející, seminář) 

Stručná anotace předmětu 

1. metodologie religionistiky, vztah religionistiky a teologie, religionistická pracoviště v ČR 

2. křesťanství 

3. judaismus 

4. islám 

5. hinduismus 

6. théravádový a mahájánový buddhismus 

7. konfucianismus 

8. taoismus 

9. japonské buddhistické školy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: Mácha, P. Hledání středu: světová náboženství v původních textech. Ostrava: Ostravská univerzita, 
2005. 
Doporučená: 
Štampach, I. Malý přehled náboženství. Praha: Sursum, 1993. 
Štampach, O. I. Náboženství v dialogu. Praha: Portál, 1998. 
Keene, M. Světová náboženství. Praha: Knižní klub, 2003. 
Knotková-Čapková, Blanka. Základy asijských náboženství I. Praha, 2005. 
Knotková-Čapková, Blanka. Základy asijských náboženství II. Praha, 2005. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická specifika základů společenských věd I 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p +14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Úvod do studia ZSV 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prostuduje učebnice k výuce základů společenských věd na středních školách (s platnou doložkou 
MŠMT), následně zpracuje analýzu učebnic používaných na středních školách k výuce občanského a 
společenskovědního základu dle zadané osnovy. Tato analýza bude součástí studentova portfolia (bude tedy 
navazovat na výstupy z předmětu Úvod do studia ZSV). 
Garant předmětu PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednáška a seminář 

Vyučující 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. (100%, přednášky, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen především propedeuticky, jeho cílem je seznámit studenty se základními didaktickými 
specifiky základů společenských věd (občanského a společenskovědního základu a na utváření a rozvíjení 
didaktické způsobilosti v této dané oblasti. Předmět bude vycházet z aktuálních požadavků Rámcového 
vzdělávacího programu pro gymnázia a z rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé typy středních škol, 
zároveň s ohledem na aktuální diskusi k tématům středoškolského vzdělávání bude předmět reagovat i na 
aktuální vazby týkající se vzdělávací politiky České republiky s výhledem na další období (Strategie vzdělávací 
politiky 2030+). V předmětu bude kladen důraz na uvedení do základů pedagogicko-didaktické praxe, již 
studenti absolvují v předchozích ročnících studia. Obsahem kurzu bude rovněž analýza učebnic občanské 
výchovy a základů společenských věd s doložkou MŠMT a ostatních dostupných materiálů, práce s učebnicí a 
tvorba podkladů pro vyučování, vedení pedagogické dokumentace, vyučovací cíle, efektivní didaktické 
způsoby a metody práce, práce s RVP a ŠVP, metodika rozvoje klíčových kompetencí, průřezová témata, 
plánování výuky, autorita učitele, vztah učitel – žák. Ve výuce předmětu se bude pozornost soustředit i na 
nejčastější problémy, se kterými se setkávali studenti na asistentské praxi a které si zaznamenali do svého 
deníku (součást portfolia) – kázeň, aktivizační metody ve výuce, využití nových médií, práce s dokumentárním 
filmem apod. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (eds.) ((2008). Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPVH, ISBN 978-80- 
904187-0-7 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. [online]. Dostupné: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 
STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. (et al.) (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova 
univerzita, ISBN 978-80-210-7769-0 
Doporučená: 
ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. (2014). Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 
ISBN 978-80-7182-296-7 
ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. (2008). Člověk na cestě k moudrosti. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN 978-80- 
7182-253-0 
ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. (2012). Člověk jako občan a světoobčan. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN 978- 
80-7182-293-6 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická specifika základů společenských věd II 

Typ předmětu PZ doporučený 
semestr 

ročník / 3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, 
ekvivalence 

korekvizity, Prerekvizita: Asistentská praxe, Didaktická specifika základů 
společenských věd I 

Způsob ověření 
výsledků 

studijních zápočet Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné vypracovávání dílčích zadaných úkolů (v seminářích), vypracování závěrečné seminární práce 
k aktuálním problémům didaktiky základů společenských věd (na téma k aktuálním dokumentům MŠMT k 
další strategii vzdělávání v České republice) 
Garant předmětu PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednáška, seminář 

Vyučující 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. (100%, přednáška, seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je i nadále zaměřen především propedeuticky, a proto rozvíjí ještě více do hloubky základy, které 
byly do výuky zařazeny v předmětu Didaktická specifika společenských věd I. Jeho cílem je nadále seznamovat 
studenty s aktuálními didaktickými specifiky základů společenských věd (občanského a společenskovědního 
základu), a přispívat tak k utváření a rozvíjení didaktické způsobilosti v této dané oblasti. Vzhledem 
k obsáhlosti témat vztahujících se k předmětu, budou v předmětu Didaktická specifika základů společenských 
věd II prohlubována témata probíraná v předmětu Didaktická specifika základů společenských věd I. Předmět 
bude vycházet z aktuálních požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a z rámcových 
vzdělávacích programů pro jednotlivé typy středních škol, zároveň s ohledem na aktuální diskusi k tématům 
středoškolského vzdělávání bude předmět reagovat i na aktuální vazby týkající se vzdělávací politiky České 
republiky s výhledem na další období (Strategie vzdělávací politiky 2030+). V předmětu bude kladen důraz na 
uvedení do základů pedagogicko-didaktické praxe, již studenti absolvují v předchozích ročnících studia. 
Obsahem kurzu budou témata zaměřená na specifika základů společenských věd: motivace při výuce ZSV a 
kázeň ve třídě, plánování a evaluace vyučování základů společenských věd, hodnocení žáků ve výuce ZSV, 
přehled vyučovacích metod vhodných pro výuku ZSV, řešení modelových situací při formulaci cílů výuky ZSV a 
při samotné výuce, samostudium a domácí úkoly v ZSV, kompetence a jejich rozvíjení ve výuce ZSV, průřezová 
témata a jejich interdisciplinarita., aktualizace témat ZSV obsažených v RVP. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní: 
STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (eds.) ((2008). Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPVH, ISBN 978-80- 
904187-0-7 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. [online]. Dostupné: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi- 
v-cr/strategie-2030 
STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. (et al.) (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova 
univerzita, ISBN 978-80-210-7769-0 
Doporučená: 
KOTRBA, T., LACINA, L. (2015). Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: 
Barrister&Principal, ISBN 978/807485/043/1 
PETTY, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál, ISBN 978-80-262-0367-4 
ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. (2014). Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 
ISBN 978-80-7182-296-7 
ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. (2008). Člověk na cestě k moudrosti. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN 978-80- 
7182-253-0 
ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. (2012). Člověk jako občan a světoobčan. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN 978- 
80-7182-293-6 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-


ZBUDILOVÁ, H., PAVLIČÍKOVÁ, H. (2014). Aktuální otázky výchovy k občanství. České Budějovice: JU, ISBN 978- 
80-7394-477-3 
ZBUDILOVÁ, H., PAVLIČÍKOVÁ, H. (2013). Výchova k občanství v praxi. České Budějovice: JU, ISBN 978-80- 
7394-437-7 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská praxe 

Typ předmětu PZ doporučený 
semestr 

ročník / 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 20 hod. praxe +14s kreditů 3 

Prerekvizity, 
ekvivalence 

korekvizity, Prerekvizita: Úvod do studia ZSV 

Způsob ověření 
výsledků 

studijních zápočet Forma výuky Odborná 
praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student absolvuje 14 hodin přímé praxe na určené střední škole v hodinách občanského a společenskovědního 
základu. Výsledky přímé praxe v další časové dotaci (6 hodin) zpracuje student do deníku z praxe dle zadané 
osnovy k výstupům z praxe, ty budou součástí studentova portfolia. V semináři bude pozornost soustředěna 
k reflexi absolventské praxe (14 hod.) a rozboru deníku. 

Garant předmětu PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Hodnocení praxí, konzultace, vedení souvisejícího a navazujícího semináře 
k reflexi praxí 

Vyučující 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. (100%, vede semináře) 

Stručná anotace předmětu 

V průběhu asistentské praxe v občanském a společenskovědním základu se student seznámí s prostředím 
určené střední školy, případně s odborným kabinetem (knihovnou) pro učitele ZSV, bude se soustředit na to, 
jak učitel občanského a společenskovědního základu připravuje výuku, pracuje s literaturou, pomůckami pro 
výuku, jak přistupuje k motivaci žáků pro výuku, které metody upřednostňuje při řešení některých výchovných 
otázek a při strategickém řízení třídy ve smyslu naplnění vzdělávacích a výchovných cílů výukové jednotky 
apod.) 

Základní osnova pro zpracování deníku: 

- Pozorování a analýza přípravy učitele na výuku, komunikace s kolegy, administrativní a organizační 
úkoly, které musí učitel ZSV plnit 

- Seznámení se s učebnicemi a dalšími pomůckami pro výuku, se kterými učitel pracuje, vlastní 
hodnocení vhodnosti použitých materiálů 

- Analýza témat, která jsou v hodinách ZSV probírána s ohledem na jejich aktuálnost 

- Pozorování aktivity žáků při hodinách ZSV, pozorování témat, která žáky zaujala, analýza důvodů, proč 
jsou některá témata pro žáky atraktivní a aktivně na ně v hodině reagují. 

- Pozorování a analýza role učitele ZSV na organizační a výchovné práci učitelského kolektivu 
(angažovanost učitele ZSV při volnočasových a společenských aktivitách školy). 

V navazujících seminářích k asistentské praxi studenti budou skupinově analyzovat a komentovat písemné 
poznámky z deníku, který byl zpracováván v průběhu asistentské praxe. Pozornost bude soustředěna na 
analýzu výukových jednotek, které studenti navštívili, zhodnocení jejich dosavadních zkušeností z pozorování 
školní a mimoškolní činnosti učitele ZSV, včetně hodnocení rozhovorů, které studenti v průběhu asistentské 
praxe vedli jak přímo s uvádějícím učitelem, 
či s jeho kolegy, případně i s ředitelem školy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
CANGELOSI, J. S. (2009). Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál, ISBN 
978-80-7367-650-6 
STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (eds.) (2008). Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPVH, ISBN 978-80- 
904187-0-7 
Doporučená: 
KOTRBA, T., LACINA, L. (2015). Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: 
Barrister&Principal, ISBN 978/807485/043/1 



PETTY, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál, ISBN 978-80-262-0367-4 
ZBUDILOVÁ, H., PAVLIČÍKOVÁ, H. (2014). Aktuální otázky výchovy k občanství. České Budějovice: JU, ISBN 978- 
80-7394-477-3 
ZBUDILOVÁ, H., PAVLIČÍKOVÁ, H. (2013). Výchova k občanství v praxi. České Budějovice: JU, ISBN 978-80- 
7394-437-7 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bakalářská práce I 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu - kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Rozpracovaná bakalářská práce (konkrétní podobu si stanovují jednotliví vedoucí bakalářské práce) 

Garant předmětu Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující  

PhDr. Pavel Hejtman, CSc., Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D., 
PhDr. Salim Murad, Ph.D., PhDr. Helena Pavličíková, CSc., Mgr. Jan Staněk, Ph.D., Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Rozsah setkávání si stanovují po dohodě vedoucí bakalářské práce a student. 
Na konzultacích k bakalářské práci si stanovují např. strukturu práce, metodiku práce, literaturu, etické 
aspekty výzkumu apod. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Eco, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. 
Kapounová, J., Kapoun, P. 2017. Bakalářská a diplomová práce. Od zadání po obhajobu. Praha: Grada. 
Šanderová, J. 2013. Jak číst a psát text ve společenských vědách. Praha: SLON. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bakalářská práce II 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu - kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Bakalářská práce I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

bakalářská práce připravená k obhajobě 

Garant předmětu Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

PhDr. Pavel Hejtman, CSc., Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D., 
PhDr. Salim Murad, Ph.D., PhDr. Helena Pavličíková, CSc., Mgr. Jan Staněk, Ph.D., Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Rozsah setkávání si stanovují po dohodě vedoucí bakalářské práce a student. 
Na konzultacích k bakalářské práci si stanovují např. strukturu práce, metodiku práce, literaturu, etické 
aspekty výzkumu apod. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Eco, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. 
Kapounová, J., Kapoun, P. 2017. Bakalářská a diplomová práce. Od zadání po obhajobu. Praha: Grada. 
Šanderová, J. 2013. Jak číst a psát text ve společenských vědách. Praha: SLON. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Historická globalizace 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 28 p. Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná zkouška, četba literatury 

Garant předmětu Doc. PhDr. Stanislav Holubec, PhD. et Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant je přednášející 

Vyučující 

Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (100%, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuálními problémy globalizace, jejího vzniku a proměn. 

Obsah kurzu: 

1. Co je to globalizace (teorie, autoři, vývoj paradigmatu)? 
2. Sociální a biologická evoluce. 
3. Pravěká globalizace? Globální migrace a transfer technologií 
4. Globalizace a vznik prvních civilizací na blízkém východu. 
5. Globalizace a civilizace mimoevropského světa. 
6. Globalizace antického světa. 
7. Globalizace a světová náboženství. 
8. Deglobalizační tendence předmoderního světa: rozpad komplexních společností 
9. Globalizace a vznik moderního světa v 16. století. 
10. Velká divergence: Vzestup Západu a úpadek východu. 
11. Globalizace v dlouhém 19. století. 
12. Globalizace ve věku extrémů. 
13. Globalizace počátku 21. století. 
14. Budoucnost globalizace? 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní: Immanuel Wallerstein: Worlds-systems Analysis: An introduction. Duke University Press 
2004 
Doporučená: Christopher Chase-Dunn, Bruce Lerro: Social change: Globalization from the Stone Age 
to the present. Paradigm Publishers 2013. 
Aktuální literatura z elektronických databází dostupných na JU. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy estetiky 

Typ předmětu PT dop. ročník / 
semestr 

2-3 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 28p kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

písemný test 

Garant předmětu Mgr. Jan Staněk, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

Mgr. Jan Staněk, Ph.D. (100%, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Kurs seznámí studenty s vývojem západní estetiky od presokratiků po nejdůležitější směry 
estetického uvažování ve dvacátém století, přičemž výklad bude sledovat především proměny 
chápání základních estetických kategorií. Důraz bude kladen na pochopení filozofických a také 
literárně a umělecko-historických souvislostí probíraných estetických teorií. 
Témata přednášek: 
1) Co je estetika? Úvodní hodina; seznámení s literaturou 
2) Kósmos, harmonie, míra: původ estetických kategorií v archaickém řeckém myšlení 
3) Platónova estetika 
4) Aristotelova estetika 
5) Estetika helénistických škol 
6) Novoplatónismus 
7) Augustinova estetika 
8) Scholastika a estetika 
9) Hlavní rysy renesanční estetiky 
10) Barokní a klasicistní estetika 
11) Francouzská a britská estetika 18. století 
12) Německá estetika 18. století 
13) Vybrané problémy estetiky 19. století 
14) Vybrané problémy estetiky 20. století 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Diderot, Denis: Filozofické úvahy o původu a povaze krásna. In: O umění. Praha: Odeon, 1983. 
Hume, David: O normě vkusu. Aluze, No. 2, 2002, s. 82–91. 
Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie čili hellénství a pesimismus. Praha: Vyšehrad, 2008. 
Platón: Symposion. Praha: OIKOYMENH, 2003. 
Plotínos: Dvě pojednání o kráse. Praha: Petr Rezek, 1994. 

Doporučená literatura: 
Gilbertová, Katharine – Kuhn, Helmut: Dějiny estetiky. Praha: SNKLU, 1965. 
Henckmann, Wolfhart – Lotter, Konrad: Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. 
Losev, A.F. – Šestakov, V.P.: Dějiny estetických kategorií. Praha: Svoboda, 1984. 
Tatarkiewicz, Władysław: Dejiny estetiky I.–III. Bratislava: Tatran, 1985–1991. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Moderní dějiny střední Evropy 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2-3 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 28p Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná zkouška, četba literatury. 

Garant předmětu Doc. PhDr. Stanislav Holubec, PhD. et Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Gatant je přednášející 

Vyučující 

Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (100%, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem výuky je poukázat na dějinný původ a souvislosti problémů současných středoevropských 
společností – české, slovenské, polské a maďarské v evropském kontextu. Bude zde řešena zejména 
problematika dějin 19. a 20. století. Těžiště výuky bude spočívat i v interpretaci politického a 
sociálního vývoje. 

Obsah přednášek: 

1. Střední Evropa – pojem a vymezení 

2. Historické kořeny střední Evropy – stěhování národů, christianizace, vznik feudálních států, 
západní a byzantské, maďarské a vikingské vlivy 

3. Vrcholný středověk, středověká kolonizace a vznik městské kultury, prohlubování feudální 
rozdrobenosti a pozdně středověká krize ve střední Evropě 

4. Příčiny středoevropského zaostání v raném novověku, stavovské monarchie a oslabování státu, 
druhé nevolnictví, vznik středo- a východoevropské židovské diaspory 

5. Reformace a protireformace ve střední Evropě, nástup Osmanské říše, vznik moderního 
absolutismu a habsburského soustátí, zánik středoevropské státnosti v novověku 

6. Nové středoevropské mocnosti Prusko a Rusko a jejich středoevropská expanse v 18. století, 
vznik moderní podunajské monarchie 

7. Problémy modernizace střední Evropy v 19. století, středoevropská národní hnutí a 
prosazování ústavnosti 

8. Rozpad velkých Evropských impérií a vznik středoevropských států po roce 1918 

9. Meziválečná střední Evropa mezi demokracií a autoritarismem a ve stínu expanze obnovených 
velmocí 

10. Zničení multikulturality střední Evropy za druhé světové války a po roce 1945, střední Evropa 
jako Bloodlands 

11. Expanze sovětského socialismu do střední Evropy, socialistická modernizace a stalinismus 

12. Pozdní socialismus ve střední Evropě mezi reformními pokusy, disentem a neostalinismem 

13. Post-socialistická krize středí Evropy a vstup střední Evropy do západních struktur EU a NATO 

14. Střední Evropa v době po hospodářské krizi 2008 – vzestup populismu a úpadek liberální 
demokracie 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Andrew Janos, East Central Europe in the Modern World: The Politics of the Borderlands from Pre- 
to Postcommunism. New York, Stanford University Press 2000. 
Doporučená: 
Richard Vinen, Evropa 20. století, Praha, Vyšehrad 2007 
Hans-Ulrich Thamer, Dějiny světa 6, Globalizace od roku 1880 do dneška, Praha, Vyšehrad 2014. 
Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma, Dějiny českých zemí, s. 289-391, Praha, Karolinum 2018 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Nová náboženská hnutí 

Typ předmětu PZ doporučený 

semestr 

ročník / 2-3/LS 

Rozsah studijního předmětu 28s kreditů 3 

Prerekvizity, 

ekvivalence 

korekvizity,  

Způsob ověření 

výsledků 

studijních Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná 

Garant předmětu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., (100%, seminář) 

Stručná anotace předmětu 

1. Psychologický úvod do problematiky nových náboženských hnutí 

2. Sociologický úvod do problematiky nových náboženských hnutí 

3. Termín "nová" a jeho využití ve zkoumané problematice 

4. Termín"náboženská" a jeho využití ve zkoumané problematice 

5. Termín "hnutí" a jeho využití ve zkoumané problematice 

6. Výzkum vůdcovství v sociologii náboženství 

7. Strategie přežití nových náboženských hnutí 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Lužný, D. Nová náboženská hnutí. Brno, 1997. 

Doporučená literatura: 

Cowan, D.E. Sekty a nová náboženství. Praha, 2013. 

Fujda, M. - Lužný, L. Oddaní Kršny : hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. Plzeň, 2010. 

Lužný, D. Náboženství a moderní společnost. Brno, 1999. 

Nešpor, Z. - Vojtíšek, Z. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha, 2016. 

Partridge, Ch. Encyklopedie nových náboženství : nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita. 

Praha, 2006. Vojtíšek, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha, 2005. 

Vojtíšek, Z. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno, 2009. 

Vojtíšek, Z. Nová náboženství a násilí. Praha, 2017. 

Vojtíšek, Z. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno, 2005. 

Václavík. D. Sociologie nových náboženských hnutí. Brno, 2007. 

Štampach, I.O. Na nových stezkách ducha. Praha, 2010. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do studia kultury 

Typ předmětu PZ doporučený ročník   / 

semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

ústní 

Garant předmětu PhDr. Vít Erban, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

PhDr. Vít Erban, Ph.D. (100%, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem přednášky je uvedení do antropologického konceptu kultury jako prostředku studia člověka v široké 

mezikulturní perspektivě. Posluchači budou seznámeni se základními poznatky, tématy a otázkami, jež stojí 

nejen v základu kulturní antropologie, ale i všech humanitně orientovaných disciplín a jakéhokoliv tázání po 

podstatě člověka. Studenti se naučí rozlišovat antropologické pojetí kultury od pojetí axiologického a naučí 

se používat antropologický koncept kultury jako prostředek studia biokulturní podstaty člověka i 

konkrétních sociokulturních témat a problémů. 

POJEM KULTURY: axiologické versus antropologické pojetí; "kultura" jako klíčový pojem pro studium 

člověka; dějiny pojmu kultura (Cicero, Pufendorf, Herder, Klemm, Tylor); vztah pojmu "kultura" k pojmům 

"civilizace", "společnost", "národ" a "rasa" 

ANTROPOLOGICKÉ POJETÍ KULTURY: antropologická definice kultury - její základní charakteristiky (celistvost, 

naučitelnost, sdílenost, vzorce) a složky (normy, hodnoty, symboly, klasifikace reality, světový názor) a 

důsledky jejich různosti pro kulturní rozmanitost člověka 

CO JE ČLOVĚK: člověk a zvíře - podobnosti a odlišnosti; specifické rysy člověka jako biokulturní bytosti; 

biologická a kulturní adaptace; kulturní adaptivní strategie (Cohen); otázka ekologické adaptability kultury; 

nezbytnost kultury pro lidský druh; teorie konekcionismu, neotenie a prodlouženého dětství (Lorenz); 

dosavadní nejasnost vztahu dědičnosti a učení; místo lidského druhu ve "stromu života" 

VZNIK A VÝVOJ ČLOVĚKA, GENEZE KULTURY: základní milníky antropogeneze (bipedie, výroba nástrojů, 

společenské uspořádání, myšlení a jazyk, ovládnutí ohně, termoregulace, lov, první rituální a umělecké 

projevy) - kauzální versus systémový přístup; multiregionální model versus "out of Africa" model vzniku 

moderních lidí; problematika vztahu biologické a kulturní evoluce; přechod od kultury epizodické 

k mimetické a lingvistické (Donald) a problematika počátků jazyka a vědomí 

GENY A KULTURA: spor biologického a kulturního determinismu, "rasa" jako kulturní konstrukce; vztah 

biologické a kulturní evoluce; antropologický kulturalimus (Boas, Meadová, Benedictová) versus 

behaviorismus a sociobiologie (Wilson - epigenetická pravidla); koevoluce genů a kultury (Wilson), teorie 

memů (Dawkins); kultura jako "superorganická vrstva reality" (Kroeber, White); riziko biologického 

i kulturalistického redukcionismu 

ROZMANITOST KULTUR V ČASE A PROSTORU: tři myšlenkové strategie pro vypořádání se s odlišností 

(evolucionismus, univerzalismus, relativismus); teorie vývojového paralelismu (E. B. Tylor) versus teorie 

difuzionismu (L. Frobenius); unilineární pojetí kulturní evoluce versus multilineární pojetí kulturní evoluce a 

příčiny konvergentní kulturní evoluce (J. H. Steward); etnocentrismus versus kulturní relativismus; otázka 

lidských práv ve vztahu práva na kulturu; kulturní univerzálie (C. Kluckhohn, F. Kluckhohnová, R. Redfield, G. 

P. Murdock) a problematika jejich metodologického využití (C. Geertz); pojem akulturace (R. Redfield) 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha : Portál, 2019. 

KROEBER, A. L. - KLUCKHOHN, C. Kritický nástin systémů a definic kultury 1.. Brno : Krajské kulturně 

osvětové středisko Brno, 1969. 

KROEBER, A. L. - KLUCKHOHN, C. Kritický nástin systémů a definic kultury 2.. Brno : Krajské kulturně 

osvětové středisko Brno, 1970. 

KUPER, A. Culture: The Anthropologists' Account. Cambridge : Harvard University Press, 2000. 

LÉVI-STRAUSS, C. Rasa a dějiny. Brno : Atlantis, 1999. 

POSPÍŠIL, L. Kultura. Národopisný časopis Český lid (suplement), 1993. 

SIDKY, H. Perspectives on Culture: A Critical Introduction to Theory in Cultural Anthropology. New Jersey : 

Pearson Prentice Hall, 2004. 

SOUKUP, V.: Prehistorie rodu Homo. Praha, Karolinum 2015. 

SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000. 

SVOBODA, J. A.: Předkové. Evoluce člověka. Praha, Academia 2014. 

Rozšiřující: 

CRONK, L. That Complex Whole: Culture and Evolution of Human Behavior. Westview Press, 1999. 

DUNBAR, R. (ed.). The Evolution of Culture: An Interdisciplinary View. New Brunswick : Rutgers University 

Press, 2003. 

HORÁKOVÁ, H.: Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů. Praha: Sociologické nakladatelství 2012. 

KUPER, A. The Chosen Primate: Human Nature and Cultural Diversity. Cambridge : Harvard University Press, 

1994. 

OVČÁČKOVÁ, L. O původu kultury: biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce. Praha: 

Academia, 2017. 

SOUKUP, M.: Kultura. Biokulturologická perspektiva. Pavel Mervart: Červený Kostelec, 2011. 

Doporučená: 

BENEŠ, J. Člověk. Praha: Mladá fronta, 1994. 

DELSON, E. (ed.). Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory. London : Garland Publishing, 2000. 

DIAMOND, J. Osudy lidských společností: střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Praha : 

Columbus, 2000. 

DIAMOND, J. Třetí šimpanz: vzestup a pád lidského rodu. Praha, Litomyšl : Paseka, 2004. 

INGOLD, T. (ed.). Companion Encyclopedia of Anthropology. London and New York : Routledge, 2002. 

KOMÁREK, S. Lidská přirozenost: od Charlese Darwina po Irenea Eibl-Eibelsfeldta. Praha: Vesmír, 1998. 

MITHEN, S. J. Konec doby ledové: dějiny lidstva od r. 20000 do r. 5000 př. Kr.. Praha : BBart, 2006. 

UHLÍŘ, M. Jak jsme se stali lidmi. Praha: Dokořán, 2007. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kulturní antropologie 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 

semestr 

1-3 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 28p kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

ústní 

Garant předmětu PhDr. Vít Erban, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

PhDr. Vít Erban, Ph.D. (100%, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky uvádějí do základů kulturní antropologie a učí studenty všímat si, respektovat a oceňovat šíři a 
kulturní variabilitu lidských projevů. Toto studium člověka skrze jeho kulturní rozmanitost je základem 
tolerance, porozumění a případného dialogu. Vzhledem k šíři oboru a zaměření fakulty je v centru 
pozornosti zejména oblast tzv. duchovní kultury (symbolické, náboženské, kognitivní a hodnotové aspekty 
kultury), konkrétně téma jazyka, řeči, enkulturace, výchovy a vztahu osobnosti a kultury. Další oblasti a 
předměty zájmu kulturní antropologie (např. náboženství, umění) je tématem samostatných a navazujících 
povinně volitelných přednášek a seminářů. 

 
ÚVOD DO KULTURNÍ ANTROPOLOGIE: rozmanitost antropologií; vymezení kulturní antropologie a kultury 
(axiologické X antropologické pojetí kultury), základní metodologické charakteristiky (holismus, komparace, 
relativismus) a specifika (terénní výzkum, zúčastněné pozorování, práce s informátory, emický X etický 
přístup), vztah kulturní antropologie k jiným příbuzným oborům (etnografii, etnologii, sociologii a 
kulturologii) 

 
KULTURA A JAZYK: 
- Typy komunikace: jazyk jako ústřední prvek kultury; symbol a znak v lidské komunikaci; neverbální 
komunikace (znaková, symbolická), kinetika a proxemika; odlišení jazyka a řeči 
- Co je to jazyk: specifické vlastnosti lidského jazyka (kulturní přenosnost, konvenčnost, abstraktnost, 
skladba ze slučitelných a oddělitelných jednotek, produktivita); gramatika a struktura jazyka (fonologie, 
morfologie, syntax) a možnosti jejích kulturních variací 
- Osvojování jazyka: základní strukturální podobnosti jazyků a univerzální schopnost osvojování jazyka u 
dětí; teorie univerzální gramatiky Noama Chomskeho a lingvistického bioprogramu Dereka Bickertona; 
důsledky těchto teorií pro antropologické pojetí kultury 
- Jazyk jako výtvor kultury: ohnisková slovní zásoba, sémantické domény a jejich hierarchická struktura; 
kulturně rozmanité klasifikace druhů, barev a příbuzenských vztahů; kognitivní antropologie (etnosémantika 
a etnověda) 
- Jazyk jako tvůrce kultury: otázka vztahu jazyka a kultury jako tvůrce a výtvoru; vliv slovní zásoby a syntaxe 
jazyka na kulturu; Sapir-Whorfova hypotéza (lingvistický determinismus a lingvistický relativismus) a možné 
protiargumenty vůči této teorii 
- Kultura a řeč: osvojování jazyka X osvojování řeči; sociolingvistika (gender odlišnosti ve vyjadřování a 
sociální stratifikace podle řeči, řečová tabu), symboličnost jazyka a symboličnost řeči 
- Jazyk v čase: jazykové rodiny a otázka vývoje jazyků; typy a základní principy jazykové změny; 
glotochronologie a základní slovní zásoba; rozmanitost jazyků a jejich vymírání 



 
KULTURA A OSOBNOST: 
- Co je to osobnost: kulturní podmíněnost osobnosti; vztah osobnosti a kultury podle konfiguracionismu; 
antropologické X psychologické pojetí osobnosti; kulturně rozmanitá pojetí osobnosti, individuality a "já" 
vůči společnosti (Geertz); studia národního charakteru (Benedictová) a jejich rizika, otázka "národní 
mentality" 
- Enkulturace: vliv raných způsobů péče o dítě na psychiku osobnosti X výchova; kulturní rozmanitost raných 
pečovatelských a výchovných praktik na emotivitu (Kardiner) a kognici (Blacking); koncept základní a 
statusové osobnosti podle Lintona 
- Osobnost jako výtvor a tvůrce kultury: vliv primárních institucí na sekundární skrze základní osobnostní 
strukturu podle Kardinera, vliv základních kulturních subsystémů na modální osobnost podle Whitinga a 
možné typy jejich změn; rebelové a inovátoři v kultuře (Erikson X White) 
- Kultura a duševní nemoci: relativity normality a nenormality v závislosti na kultuře; rozmanité kulturní 

projevy stejných duševních nemocí a problematika jejich mezikulturní diagnostiky a klasifikace; kulturně 

specifické druhy nemocí 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha, Portál, 
2008. 
MURPHY, R. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 
PEOPLES, J. - GARRICK, B. Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology. Belmont: Wadsworth 
Thompson, 2003. 
SOUKUP, M. Základy kulturní antropologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. 
SOUKUP, M. Antropologie: teorie, koncepty a osobnosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. 
SOUKUP, V. Dějiny antropologie: encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, 
sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 2004. 

Rozšiřující: 
BERRY, J. W. Cross-cultural Psychology: Research and Application. Cambridge: Cambridge University Press, 
2006. 
COPANS, J. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál, 2001. 
IMAIOVÁ, M. Jazyk a myšlení. Praha: Karolinum 2017. 
JOURDAN, CH. - TUITE, K. Language, Culture and Society: Key Topics in Linguistic Anthropology. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006. 
KANOVSKÝ, M. Kultúrna a sociálna antropológia: osobnosti a teórie. Bratislava: Chronos, 2004. 
MORGENSTERNOVÁ, M. - ŠULOVÁ, L. Interkultuní psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: 
Karolinum, 2007. 
POKORNÝ, J.: Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha, Grada Publishing 2010. 
PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. 
SALZMANN, Z. Jazyk, kultura a společnost. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1997. 
SOUKUP, M. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Karolinum, 2014. 

Doporučená: 
COMRIE, B. – MATTHEWS, S. – POLINSKY, M.: Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem. Praha: 
Metafora, 2007 
CRAPO, R. H. Cultural Anthropology: Understanding Ourselves and Others. Boston: McGraw-Hill, 1996. 
MONAGHAN, J. - JUST, P. Social and Cultural Anthropology. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford 
University Press, 2000. 
OSTLER, N. Říše slova: jazykové dějiny světa. Praha: BB Art, 2007. 
PETERS-GOLDEN, H. Culture Sketches: Case Studies in Anthropology. Boston: McGraw-Hill, 2006. 
PODOLEFSKY, A. - BROWN, P. J. Applying Cultural Anthropology: An Introductory Reader. Boston: McGraw- 
Hill, 2003. 
WALBRIDGE, L. S. - SIEVERT, A. K. Personal Encounters: A Reader in Cultural Anthropology. Boston: McGraw- 
Hill, 2003. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do studia médií 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2-3 LS/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test, četba zadaných textů, aktivita v seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. (100%, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům základní vhled do oblasti mediální komunikace, který 
poslouží jako podklad pro další studium médií. Úvodní část kurzu se zaměří na vymezení základních 
pojmů a konceptů souvisejících s oblastí médií a komunikace a na metody a techniky výzkumu 
mediální komunikace. Následně se přednášky věnují jednotlivým složkám mediální komunikace 
(produkce mediálních obsahů, mediální organizace, mediální obsahy, mediální publika a účinky 
médií) a přibližují je v širším společenském a dějinném kontextu. Absolventi kurzu by měli být 
schopni netriviálního a vícerozměrného uvažování o světě médií a mediálních sdělení. 

Obsah přednášek a seminářů: 
1.-2. Základní typologie médií a komunikace. Masová média a nová média. Studium médií v 
historické a interdisciplinární perspektivě. 
3. Základní metody a techniky zkoumání mediální komunikace. 
4.-5. Média a modernita: nástin vývoje mediální komunikace. 
6.-7. Mediální produkce. 
8.-9. Zpravodajství v médiích. 
10. Média a politická komunikace. 
11. Typologie mediálních publik. 
12.-13. Účinky médií. 
14. Děti, dospívající a média: mezi pasivní konzumací a aktivním užíváním. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Portál, Praha 2009. 
MORAVEC, V.: Média v tekutých časech. Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Academia, Praha 
2016. 
McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace (4. rozšířené a přepracované vydání). Portál, 
Praha 2009. 

Doporučená literatura: 
BURTON, G.B., JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. Barrister and Principal, Praha 2001. 
DEUZE, M.: Media life. Život v médiích. Karolinum, Praha 2015. 
GILES, D.: Psychologie médií. Grada, Praha 2012. 
HALLIN, D.C., MANCINI P.: Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Portál, 
Praha 2008. 
JAKUBOWICZ, K.: Nová ekologie médií. Konvergence a mediamorfóza. VeRBuM, Zlín 2013. 



JAKUBOWICZ, K.: Média a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů. Masarykova univerzita, 
Brno 2017. 
ORLEBAR, J.: Kniha o televizi. NAMU, Praha 2012. 
POSTMAN, N.: Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy. Mladá fronta, Praha 1999. 
PROKOP, D.: Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Karolinum, Praha 2005. 
SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Grada, Praha 2014. 
THOMPSON, J.: Média a modernita. Karolinum, Praha 2004. 
TRAMPOTA, T.: Zpravodajství. Portál, Praha 2006. 
TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií. Portál, Praha 2010. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kritické myšlení ve společenských vědách 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2-3 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 28s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma 
výuky 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Každý student navrhne a písemně zpracuje společenskovědní výukový blok rozvíjející kritické 
myšlení, vybranou část v rámci semináře či vlastní praxe zrealizuje. Dále se vyžaduje docházka a 
aktivita v semináři. 
Garant předmětu Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (100%, vede semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět vychází z předpokladu, že rozvoj kritického myšlení středoškolských studentů je jedním 
z důležitých výukových cílů občanského a společenskovědního základu. Cílem předmětu je seznámit 
studenty s různými koncepty kritického myšlení (zejména pojetí S. Brookfielda, společnosti The 
Foundation for Critical Thinking a programu RWCT) a různými metodami jeho rozvíjení, včetně 
praktické aplikace získaných poznatků. 

Hlavní témata kurzu: 

• Různá pojetí kritického myšlení 

• Klíčové dovednosti kritického myšlení 

• Kritické myšlení a společenské vědy (zahraniční inspirace) 

• Metody rozvíjení kritického myšlení a jeho dílčích dovedností (práce s textem, 
argumentace, diskusní techniky 

• Způsoby hodnocení kritického myšlení ve výuce 

• Rozbor ukázkových lekcí a výukových bloků studentů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
PICHA, M. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. Brno: Masarykova univerzita 2014. 
BROOKFIELD, S. Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question 
Their Assumptions. San Francisco: Jossey Bass, 2011. 
ŠEBEŠOVÁ, P. (ed.). Proč a jak učit filosofii na středních školách: Antologie textů z německé didaktiky 
filosofie [e-kniha]. Praha: FF UK, 2017. 

Doporučená literatura: 
PETTY, G. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd., přel. J. Foltýn. Praha: Portál, 2013. 
MEREDITH, K. A STEELE, J. Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Příručka I až VIII, Praha: Kritické 
myšlení 1997. 
KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2007. 
PASCH, M. ET AL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998. 
RUTOVÁ N., (ed.). Učím s radostí (zkušenosti-lekce-projekty). Praha: Kritické myšlení, o.s. 2003. 
KOPŘIVA, J. a kol.: Respektovat a být respektován. Spirála, Praha 2006. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vybrané kapitoly evropské integrace 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2-3 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní participace v seminářích. Četba povinné literatury. Zápočtový test. 

Garant předmětu PhDr. Salim Murad, PhD. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře 

Vyučující 

PhDr. Salim Murad, PhD. (100%, přednášky, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem integračních myšlenek v Evropě od panevropského 
meziválečného hnutí až po současný stav existence různých institucí spojujících své členy v mnoha 
rovinách nadnárodní evropské kooperace. Největší pozornost však bude věnována vzniku a vývoji 
Evropské unie, organizačním proměnám EU a vývoji politik EU. Zohledněna budou též aktuální 
témata, jako je současné postavení EU v rámci světového a evropského kontinentálního 
geopolitického kontextu či diskuse o dalším rozšiřování EU, Brexit. 

Témata: 

Historie myšlenky integrace a vývoj integrace Evropy - Panevropské hnutí 

Rada Evropy 

Schumanova deklarace (1950) 

Pařížská smlouva - vznik ESUO (1951) 

Římské smlouvy zakládající EHS a Euratom v roce 1958 

1973 vstup Velké Británie, Irska, Dánska 

1974 vznik Evropské rady 

1979 první volby do Evropského parlamentu, 1981 přijetí Řecka 

1986 přijetí Španělska, Portugalska 

Maastrichtská smlouva o vzniku Evropské unie 

Evropský hospodářský prostor – 4 svobody, nová měna Euro 

Čtvrté rozšíření EU v roce 1995 o Rakousko, Finsko, Švédsko 

Amsterodamská smlouva z roku 1999 

snaha o výraznější ekonomický růst - Lisabonská strategie (2000) 

Smlouva z Nice (2000) 

Laekenská deklarace (2001) 

Euro 

Smlouva o dalším rozšíření EU – rozšíření EU z roku 2004 

Proces z Kodaně 1993 do Kodaně 2003, - přístupová jednání, kodaňská kritéria, Fenomén „návratu 
do Evropy“ 

Smlouva o ústavě pro Evropu, Lisabonská smlouva 

Institucionální struktura současné EU, symboly EU, mechanizmy fungování EU, byrokracie EU. 



Konstrukce evropské identity 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Fiala, P.; Pitrová, M. (2018): Evropská unie. 3. vydání. Brno: CDK 
Havel, V (2012): Evropa jako úkol. Výběr z projevů 1990 – 2009. Václav Havel Library. 
Horčička, V; Kovář, M (2005): Dějiny evropské integrace I. Triton. Praha 
Horčička, V; Kovář, M (2005): Dějiny evropské integrace II. Triton. Praha 

Doporučená literatura: 

Ash, T. G.: We the People. The Revolution of 89 Witnesswd in Warsaw, Budapest, Berlin and 
Prague. Granta Books 1990. 
Coudenhove –Kalergi, R. (1993): Pan-Evropa, Praha. Panevropa. 
Davis, Norman (2000): Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor a Knižní klub, s. 28-67 
Vai, L.: Governing Europe: how to make the EU more efficient and democratic. P.I.E-Peter Lang S.A., 
Éditions Scientifiques Internationales. 2017. 
Murad, S.; Lazar, P.; Murad, M. Vzpomínky na cestu do Evropy. Volby, politické strany a zahraniční 
politika v České republice a na Slovensku v roce 1998. Jihočeská univerzita, 2008. 
Murad, S. Rozšiřování Evropské unie jako nástroj posílení demokracie? Kondicionalita a konsolidace 
demokracie na Slovensku. (v tisku). Nakladatelství L. Marek. HTF UK Praha 2019 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Migration and Intercultural Relations 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1-3 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Active participation, final colloquium 

Garant předmětu PhDr. Salim Murad, PhD. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Salim Murad, PhD. (100%, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

The Czech Republic was one of the most heterogeneous places in Europe, but because of historical 
circumstances became homogeneous when it emerged as an independent state after the fall of 
Communism. Migration, EU membership and globalization are rapidly diversifying the Czech 
Republic. We will discuss these historical changes and the contemporary situation to come to a 
better understanding of where the Czech Republic is today. 

Topics: 

The Phenomenon of Central Europe. 

Roma the issue of exclusion 

Asylum during the Communism Era in Czechoslovakia 

Asylum and the current Czech Republic. 

CEE countries as victims of stereotypes after 1989 

Migration and a New Role of Central Europe in Enlarged European Union. 

Refugee crisis in 2015 – (Refugee Crisis in Europe – political response in the Czech Republic) 

Muslims in current Europe 

The Copenhagen School - Theory of Securitisation. Migration and security nexus. 

Creating of European identity. Are the Czechs Eurosceptical? 

The Central Europe and labour migration. 

Ethnic Stereotypes and the Czech Advertising 

Vietnamese community in the Czech Republic 

The concept of the Czech national identity. 

The Issue of Extremism in the Czech Republic 

Multicultural theories, Interculturalism, Superdiversity - theories 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Bauman Zygmunt: Strangers at Our Door. Polity Press 2016 
Barša, P. ‘Ethnocultural Justice in East European States and the Case of the Czech Roma’ in: 
Kymlicka, W., Opalski, M. (eds.) Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and 
Ethnic Relations in Eastern Europe. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-924815-X (pp. 243– 
258) 



Doporučená: 
Berdahl, D. Where the World Ended: Re-Unification and Identity in the German Borderland. 
Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1999. ISBN 0-520-21477-3 
(Borderlands – The Afterlife of the Wall, pp. 167–183) 
Chouliaraki L., Georgiou, M., Zaborowski, R. Project Report: The European „migration crisis“ and the 
media A cross - European press content analysis. June 2017 
Kalmar, I: Anti-Semitism and Islamophobia: The Formation of a Secret. HUMAN ARCHITECTURE: 
JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF SELF-KNOWLEDGE, VII, 2, SPRING 2009, 135-144 
Stråt, B. ‘A European Identity: To the Historical Limits of a Concept’ in: European Journal of Social 
Theory, Vol. 5, No. 4 (2002). ISSN 1368-4310 (pp. 387–401) 
Tkaczyk, M.: Between Politicization and Securitization: Coverage of the European Migration Crisis in 
Czech Online News Media. In: Communication Today, 2017, Vol. 8, No. 2 (pp- 90 – 110) 
Vertovec 2007 In. Meissner, Fran: Migration in migration-related diversity? The nexus between 
superdiversity and migration studies.Ethnic and racial Studies, 2015. Vol. 38, No. 5 
Wæwer, O. ‘Societal security: the concept’ in: Concepts of Security. Copenhagen: Institute of 
Political Science, University of Copenhagen, 1997. ISBN 87-7393-346-5 (pp. 257–280) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



 

Přehled personálního zabezpečení studijního programu 

 
Garant studijního programu: 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 
 

Vyučující: 

PhDr. Vít Erban, Ph.D. 

PhDr. Pavel Hejtman, CSc. 

Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. 

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 

PhDr. Salim Murad, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D. 

doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil. 

Mgr. Jan Staněk, Ph.D. 

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. 

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D. 

 
Tučně jsou zvýrazněni garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu. 

Kurzívou jsou zvýrazněni garanti ostatních předmětů profilujícího základu. 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
Jméno a příjmení Helena Pavličíková Tituly PhDr., CSc. 
Rok narození 1958 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Filosofie I (přednášející, vede seminář, 50%) 
Úvod do studia ZSV (garant, vede seminář, 100%) 
Didaktická specifika základů společenských věd I (garant, přednášející, vede seminář, 100%) 
Didaktická specifika základů společenských věd II (garant, přednášející, vede seminář, 100%) 
Asistentská praxe (garant, vede seminář, 100%) 
Bakalářská práce I, II (konzultace) 
Údaje o vzdělání na VŠ 

1977 – 1981 Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy, Praha – obor žurnalistika 
1981 PhDr. Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy, Praha – obor žurnalistika 
1989 CSc. (filosofie) Univerzita Karlova, Praha – obor filosofie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981- 1987 asistent Pedagogická fakulta České Budějovice 
1988 – 2019 odborný asistent Pedagogická fakulta JU České Budějovice 
2010 – 2019 vedoucí katedry společenských věd, Pedagogická fakulta JU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce 14 
Diplomové práce 56 
Rigorózní práce 1 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ  2 27 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
PAVLIČÍKOVÁ, Helena. KUKAČKA, Vladislav (2019). Václav Piloušek - osobnost českobudějovického 
sportovního a kulturního života. In: Studia Kinanthropologica, vol. 20, Nr. 1, pp. 83 – 88 (článek 
v recenzovaném časopise) (50%) 
PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2017). František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Praha: Epocha, 358 s., ISBN 
978-80-7557-079-6. (kniha) (100%) 
PAVLIČÍKOVÁ, Helena. HRUŠKOVÁ, Lenka. (2017). Philosophy of Technology in Works of Two South 
Bohemian Men of Science. In: Auspicia, 14 (2), pp. 141-149. (článek v recenzovaném časopise) (50%) 
PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav (2016). Czech Media Education at the Crossroads. In: Studia 
z teorii wychowania. Tom VII, Nr. 2 (16), pp. 101-109. (článek v recenzovaném časopise) (50%) 
PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav (2016). Through Wisdom to Humaneness and Democracy. Jan 
Amos Komenský and Tomáš Garrigue Masaryk. In: Studia z teorii wychowania. Tom VII, Nr. 3 (16), pp. 
27-36. (článek v recenzovaném časopise) (50%) 



PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav. (2015). Comenius´ Ethical Visions of the Human Things. In: 
Studia Edukacyjne, Nr. 35, pp. 395-404. (článek v recenzovaném časopise) (50%) 

Další publikace k zajišťovaným předmětům 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena, HEJTMAN, Pavel (ed.). (2014). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce 
společenských věd a výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 195 – 208, ISBN 
978-80-7394-475-9 (editor knihy) (50%) 
PAVLIČÍKOVÁ, Helena. ZBUDILOVÁ, Helena (ed.). (2014). Aktuální otázky výchovy k občanství. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita, 95 s. ISBN 978-80-7394-477-3 (skripta) (50%) 
PAVLIČÍKOVÁ, Helena, JIRÁK, Jan. (ed.). (2013). Média pod lupou. Praha: Powerprint, s. 5 – 14, ISBN 
978-80-87415-70-2 (editor knihy) (50%) 

Působení v zahraničí 

Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), studijní pobyt, 1992 (X-XII) 
Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 
1998 (III-VI) 
Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 
2000 (III-VI) 
Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 
2001 (III-VI) 
Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Teologická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Vít Erban Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp Rozsah 40 do 
kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

pp Rozsah 40 do 
kdy 

N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Úvod do studia kultury (garant, přednášející, 100%) 
Kulturní antropologie (garant, přednášející, 100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2010: Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce na Katedře teorie kultury FF UK v Praze, obor 
kulturologie (Ph.D.). 
2001: Státní rigorózní zkouška na Katedře teorie kultury FF UK v Praze, obor kulturologie (PhDr.). 
1996–2001: FF UK v Praze, Katedra teorie kultury, obor kulturologie (Mgr.). 
1992–1995: FAMU v Praze, Katedra dramaturgie a scenáristiky, obor scenáristika a dramaturgie (Bc.). 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2006 – dosud: Externí odborný asistent v Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích. 
2003 – dosud: Odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích 
2003 – 2006: Externí odborný asistent na Katedře teorie kultury FF UK v Praze 
2001 – 2003: Pracovník knihovny TF JU v Českých Budějovicích 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení úspěšně obhájených prací: 
Bakalářské práce – 26 
Diplomové práce – 11 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   25 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

V číslech (vše): 
- monografie 3 
- kapitoly v knize 9 
- články v RIV seznamu 6 
- a další (vše v číslech) 50 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
ERBAN, Vít: Příběh bludného kamene aneb putování jedné pověsti napříč staletími. The Journal of Culture, r. 

6/2017, č. 2, s. 1–13 (100%) 

ERBAN, Vít: Problémy a aspekty pojmu maska: pokus o definici a vymezení. Anthropologia integra. Časopis 

pro obecnou antropologii a příbuzné obory, r. 8/2017, č. 1, s. 21-28. (100%) 

ERBAN, Vít: Ústní slovesnost na pomezí známého a neznámého. Culturologia. The Journal of Culture, r. 4/2015, 

č. 2, s. 61-62. (100%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Pavel Hejtman Tituly PhDr., CSc. 

Rok narození 1953 typ vztahu 
k VŠ 

pp. rozsah 0,75 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 0,75 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Ekonomie I (přednášející, vede seminář, 50%) 
Ekonomie II (přednášející, vede seminář, 50%) 
Bakalářská práce I, II (konzultace) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1977 FF UK Praha, obor historie – politická ekonomie 
1978 UK Praha, rigorózní řízení (PhDr.) 
1986 UK Praha, obhajoba disertační práce, obor ekonomické vědy (CSc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1979 - dosud; Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, Katedra společenských věd - odborný 
asistent 
1995 - 2005 vedoucí katedry společenských věd PF JU; 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 37 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 34 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 
odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Hejtman, P. : Úvod a Kapitola I Konzumerizmus. In Hejtman, P.-Pavličíková, H. et al.: Spotřební 
společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství, Pedagogická fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014, s. 7-52 ISBN978-80-7394-475-9 

Hejtman, P. : Kapitola IV Konzumerizmus ve spotřebě potravin – ekonomické aspekty a zdravotní 
rizika. In Hejtman, P.- Pavličíková, H. et al.: Spotřební společnost a její reflexe ve výuce 
společenských věd a výchovy k občanství, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, 2014, str. 97-124. ISBN978-80-7394-475-9 

Hejtman, P. – Zaimlová, Š.: Elektronická učebnice mikroekonomie II, Druhá přepracovaná a 
rozšířená verze distanční e-learningové učebnice základů mikroekonomie pro kurzy in Moodle, CD, 
PF JU v Českých Budějovicích 2015, 400 s. http://moodle.pf.jcu.cz/course/info.php?id=44 

http://moodle.pf.jcu.cz/course/info.php?id=44


Další publikace k zajišťovaným předmětům 

Hejtman, P.: Základy pro porozumění tržní ekonomice. Základní kniha, aktualizace a doplnění 4. 
vydání 2006 

ISBN 80-7040-931-2; elektronická verze; pdf. In : PF JU České Budějovice, 2013, 210 s. 

http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8. 

Hejtman, P.: Základy pro porozumění tržní ekonomice - Studijní metodika, aktualizace a doplnění 3. 
vydání 2006 ISBN 80-7040-931-2; elektronická verze; pdf. In : PF JU České Budějovice, 2013, 257 s. 
http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8. 

Hejtman, P.: Shodnou se ekonomové na příčinách Velké deprese?. In Lokaj, A.-Hlaváček, A.:"Velká 
deprese" a její odraz v ekonomické teorii a praxi. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248- 
2150-4, 21 str. 

Hejtman, P.: Kapitola 5. Může být ještě Velká krize rizikem?. In Varadzin, F. a kol.: Sociální a 
ekonomická rizika soudobého vývoje. Praha: Profesional Publishing, 2011, s. 95-120. ISBN 978-80- 
7431-053-9. 

Hejtman, P. Vybrané kapitoly z makroekonomie. e-verze; pdf, České Budějovice : PF JU, 2015, 
http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8. 

Působení v zahraničí 

1/1989-6/1989, MGU, Lomonosova univ., Moskva, stáž; 

Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), stáž 

5/1997-8/1997 SU Iowa, Aimes, USA, workshop IT ve výuce 

3/1998-7/1998 Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, 
přednáškový cyklus, Lehrveranstaltungensreihe „Sozial- u. Wirtschaftliche Aspekte von 
Transformationsprozessen“ 

3/2000-7/2000 Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, 
přednáškový cyklus - dtto 

3/2001-7/2001 Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, 
přednáškový cyklus - dtto 

Podpis  Datum  

http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8
http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8
http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=8


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Stanislav Holubec Tituly doc., PhDr., PhD. et 
Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu 
k VŠ 

pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Moderní dějiny Evropy (garant, přednášející, 100%) 

Historická globalizace (garant, přednášející, 100%) 

Moderní dějiny střední Evropy (garant, přednášející, 100%) 

Bakalářská práce I, II (garant, konzultace) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

Vzdělání a akademická kvalifikace: 

2016: doc. Filosofická fakulta UK, Praha, moderní hospodářské a sociální dějiny 

2008: Ph.D. Filosofická fakulta UK, Praha, hospodářské a sociální dějiny 

2007: Ph.D. Filosofická fakulta UK, Praha, sociologie 

2003: Mgr. Filosofická fakulta UK Praha, sociologie - historie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

5/2018 – dosud: Historický ústav AV ČR, vědecký pracovník; 

10/2017 – dosud: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, docent 

10/2017-5/2018: Univerzita Hradec králové, Filosofická fakulta, Historický ústav, docent 

10/2010 – 9/2017: Imre Kertesz Kolleg. Friedrich Schiller Universität Jena, vědecký pracovník – 
postdoc. 

10/2008 – 12/2010: Západočeská univerzita Plzeň, Filosofická fakulta, Katedra sociologie, odborný 
asistent 

10/2005 – 9/2008: Pedagogická fakulta University Karlovy, Praha, Katedra občanské výchovy a 
filosofie, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací - 21 
Počet vedených obhájených diplomových prací - 6 
Recenzent habilitačních prací – 1 
Recenzent disertačních prací - 1 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

moderní hospodářské a sociální 
dějiny 

2016 Filosofická fakulta 
UK, Praha 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 3 12 150 



      

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 
odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 47 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 17 
z toho 3 knihy, 17 kapitol v knize, 19 článků v periodiku, 8 článků ve sborníku 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

HOLUBEC Stanislav. “Lenin, Marx and local heroes. Socialist and post-socialist memorial landscapes 
in Eastern Germany and Czechoslovakia, case study of Jena and Hradec Králové.” In: Agnieszka 
Mrozik, Stanislav Holubec (eds). Historical Memory of Central and East European Communism. 
Routledge: New York. 2018, s. 122-140. 

HOLUBEC Stanislav. Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období 
postkomunistické transformace. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Scriptorium, 2015. 312 s. 

HOLUBEC Stanislav. „The Radical Left of the New EU: Between Communist Nostalgia and 
Postmodern Radicalism“. Socialism and Democracy, 2015, 29, 3, s. 126-134. 

HOLUBEC Stanislav. „Between Scarcity and Modernity: Working Class Families in Prague in the 
Interwar Period.” The Hungarian Historical Review. 2014, 3, 1, s. 168-198. 

HOLUBEC Stanislav. „Golden Twenty years or Bad Stepmother? The Czech communist and post- 
communist narratives on interwar Czechoslovakia.” Acta Poloniae Historica 2014, 110, s. 23-48. 

Působení v zahraničí 

10/2010 – 9/2017: Imre Kertesz Kolleg. Friedrich Schiller Universität Jena, vědecký pracovník – 
postdoc. 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Teologická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Martin Klapetek Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do 
kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

pp rozsah 40 do 
kdy 

N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Religionistika (garant, přednáška, seminář, 100%) 
Nová náboženská hnutí (garant, seminář, 100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2010 – Ph.D, doktorské kombinované studium religionistika, FF MU 
2003 státní závěrečná zkouška z učitelské způsobilosti v aprobaci dějepis-společenské vědy na FF MU 
2003 Mgr. dvouoborové studium historie a religionistiky na FF MU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2010 – dosud odborný asistent s vědeckou hodností TF JU 
2005 – 2010 odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky TF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Pod mým metodickým vedením bylo úspěšně obhájeno 35 bakalářských prací a 3 magisterské práce na TF JU 
a FF MU. 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na 
VŠ 

Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na 
VŠ 

0 0 19 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

V číslech (vše) 
- monografie - 1 

- kapitoly v knize – 3 

- články v SCOPUSu, WoS apod. – 3 

- články v RIV seznamu – 11 

- a další - 34 

 
5 nejvýznamnějších za posledních 5 let 

Klapetek, M.: Wzrost znaczenia Islamu w Europie jako część procesu oddzielania się religii od kultury. 
Theologos - teologická revue, 2017, roč. XIX., č. 1, s. 229-236. (100%) 

Klapetek, M.: Hroby na muslimských odděleních německých komunálních hřbitovů. Nový Orient, 2016, roč. 
71, č. 3, s. 2-10. (100%) 

Klapetek, M.: Meczety i miejsca modlitwy w Niemczech i Austrii. Przeszłość i teraźniejszość. Przegląd 
Religioznawczy, 2015, č. 1/255, s. 103-117. (100%) 

Klapetek, M.: Umírání a smrt: Realizace náboženských pravidel v nemuslimském prostředí. In: Ostřanský, B. 
(ed.): Smrt, hroby a záhrobí v islámu. Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů. Praha: Academia 
2014, s. 249-284. (100%) 



Působení v zahraničí 

Jagellonská univerzita v Krakově, Polsko, březen 2012. 

Podpis  datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Teologická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Tomáš Machula Tituly doc., Ph.D., Th.D. 

Rok narození 1971 typ vztahu 
k VŠ 

pp. rozsah 40 rektor 
8 doc 
8 věd 

do kdy 3/20 
N 
12/21 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 rektor 
8 doc 
8 věd 

do kdy 3/20 
N 
12/21 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Filosofická etika (garant, přednášející, vede seminář, 100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

Magisterské studium Náboženské nauky na KTF UK v Praze (1995) 
doktorské studium Filosofie na FF UK v Praze (2006) 
doktorské studium Systematická teologie na TF JU (2008) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
Filosofický ústav AV ČR v Praze, jpp. 16h/týdně (2000-2016) 
Katedra filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích, N 40h/týdně (od r. 2000) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 41 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

Filosofie 2010 FF UP Olomouc WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 10 4 96 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 
odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Tomáš Machula (ed.), Boží Trojice, víra rozum a věda. Výklad Boethiova spisu O Trojici Tomáše 
Akvinského, T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Č. Budějovice – Praha: Episteme – 
Academia 2015 (monografie 253 stran). ISBN 978-80-200-2470-1 (100 %) 

Machula, T., „Pojetí lidské osoby u Tomáše Akvinského“, Studia theologica 15, č. 4 (2013), s. 1-21. 
(100 %) 

Machula, T., „The Cardinal Virtues as a Way to the Theological Virtues and Vice Versa“, Jaarboek 
Thomas Instituut te Utrecht 2014-2015, Vol. 34 (2015), pp. 9-26. (100 %) 

Machula, T., „Per intellectum ad beatituninem. Thomas Aquinas and Bonaventure on the Role of 
Prudence in Human Life“, Quaestio 15 (2015), pp. 371-383. (100 %) 

Machula, T., „The Way to the Secularisation of the Natural Law“, Filosofický časopis/Journal of 
Philosophy, Special Issue 2016, pp. 41-58. (100 %) 



Působení v zahraničí 

říjen 2018: Salamanca (ERASMUS) 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Roman Míčka Tituly PhDr., Th.D., Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do 
kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

pp rozsah 20 do 
kdy 

N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Politologie I. (garant, přednášející, 50%) 
Politologie II. (semináře, 50 %) 
Politologie III. (semináře, 50%) 
Bakalářská práce I, II (konzultace) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2006 – 2014 Studium na Filozofické fakultě UK, Ústav politologie FF UK, doktorský program, obor Politologie, 
absolvováno 06/14 – Ph.D. 
2002 – 2007 Studium na Teologické fakultě JU, doktorský program, obor Teologická antropologie a etika, 
absolvováno 04/07 – Th.D. 
2006 Státní rigorózní zkouška na CMTF UPOL, obor Křesťanská výchova, absolvováno 01/06 - PhDr. 
1995 - 2002 Studium na TF JU, obor Učitelství pro SŠ - Učitel náboženství a etiky, absolvováno 06/02 - Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

09/2018 – dosud Odborný asistent, PF JU, Katedra společenských věd 
03/2019 – dosud Vychovatel, Dětský domov Boršov nad Vltavou 
09/2008 – 08/2018 Odborný asistent, TF JU, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce 
01/2003 – 08/2008 Policejní inspektor, Policie České republiky, OOP Boršov nad Vltavou. 
4/2001 - 12/2002 Sociální asistent, Azylový dům pro bezdomovce, Městská charita ČB 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení úspěšně obhájených bakalářských prací – 10 a diplomových prací 42. 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopu 
s 

ostat 
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 8 43 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

V číslech (vše): - monografie: 3, - kapitoly v knize: 6, - články v SCOPUSu, WoS apod.: 12, - články v RIV 
seznamu: 12, - a další (vše v číslech): 20 

 
5 nejvýznamnějších za posledních 5 let: 

 

• MÍČKA, Roman. Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu. 
Brno: Barrister & Principal, 2018, 444 s., ISBN 978-80-7364-078-1. 



• MÍČKA, Roman. ZNOVU JSME SE UJALI DĚDICTVÍ OTCŮ… Konzervativní politický katolicismus v USA na 
pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana. Brno: CDK, 2014, 270 s., ISBN ISBN 978- 
80-7325-348-6. 100% 

• MÍČKA, Roman. Gaudium et spes in Light of Further Development and the Present Situation in 
International Relations. Asian Horizons, Dharmaram Journal of Theology. Vol. 9, No. 3, September 
2015, Bangalore, India, ISSN 0973-9068, s. 495–517. 100% 

• MÍČKA, Roman. The Idea of Global Governance in the Light of Catholic Social Teaching. ET-Studies. 
Journal of the European Society for Catholic Theology. 4 (2013) 2, ISSN 2032-5215, s. 279–294. 100% 

• MÍČKA, Roman. Indické křesťanství, politika a sociální učení církve. Studia theologica. 2016/1, ISSN 
1212-8570, s. 151–173. 100% 

Působení v zahraničí 

6-8/2017 Fulbrightova komise – šestitýdenní Summer U.S. Institute for Scholars – Religious Pluralism in 
the United States, hostující instituce – Dialogue Institute at Temple University in Philadelphia. 

2/2015 Studijní pobyt na Pontifical Institute of Philosophy and Religion (Jnana-Deepa Vidyapeeth) 
v Pune a Pontifical Athenaeum of Philosophy, Theology and Canon Law v Bangalore 
(Dharmaram Vidya Kshetram), Indie 

Podpis  datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Salim Murad Tituly PhDr. , Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vztahu 
k VŠ 

pp. rozsah 40h/týd do kdy 08/20 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40h/týd do kdy 08/20 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

New York University (NYU Prague ) DPP 5 hod. / týden 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Politologie I. (přednášející, vede semináře, 50%) 
Politologie II. (garant, přednášející, 50%) 
Politologie III. (garant, přednášející, 50%) 
Vybrané kapitoly evropské integrace (garant, přednášky, semináře, 100%) 
Migration and Intercultural Relations (garant, přednášky, semináře, 100%) 
Bakalářská práce I, II (konzultace) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2000 absolvování FSS MU Brno – obor politologie (Mgr.) 
2005 absolvování PhDr. na FF UK v Bratislavě 
2010 absolvování PhD. v Teorii politiky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000 až dosud: odborný asistent v oboru politologie na katedře společenských věd Pedagogické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

2011 až dosud: Course director of the University of South Bohemia´s team and lecturer – European 
Master in Migration and Intercultural Relations (Erasmus Mundus programme) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 43 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 40 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ   10 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 
odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 



5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Murad S: Der Diskurs um die Migration in tschechischen Gesellschaft. In: Maier, R. (Hrsg.): 
Migration als Thema des Unterrichts in Deutschland, Tschechien und Polen, 2018, Georg-Eckert- 
Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung. Pp. 13-28. ISSN 2191-0790 

• Murad S: Kapitola 3: Globální kontexty diverzity. Kapitola 4: Diverzita v ČR, společensko-politické 
kontexty, trh práce a vzdělávání. In: Murad S, Kalousová P, Štern P, Hanuš P: Diverzita a pracovní 
trh ve 21. století. Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Pp. 15 - 26. 
ISBN 978-80-907129-0-4. 

• Murad, S: Questioning Migration in the Czech Republic Before the 2009 Economic Crisis. In: 
Walton-Roberts, Margaret; Hennebry, Jenna (Eds.) Territoriality and Migration in the E.U. 
Neighbourhood. Series: International Perspectives on Migration, Vol. 5 2014, VI, 254 p. 11 illus. 
ISBN 978-94-007-6745-4. Springer Dordrecht Heidelberg New York London. pp. 209 – 225. 

• Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
Murad, S. Zahraniční politika Slovenské republiky jako faktor konsolidace demokracie na Slovensku. 
Nakl. L. Marek pro Husitskou teologickou fakulty Karlovy univerzity v Praze, 2007. ISBN 80-86263- 
94-0. 
Murad, S. External factors influencing the process of consolidation of Central European 
democracies: the Case of Slovakia. In: KROUPOVÁ, A. (ed.) Vzdělávání k toleranci v multikulturním 
prostředí střední Evropy. Praha: SVLP UK, 2006. (pp. 70-76) 
Murad, S.; Lazar P.; Murad, M. Vzpomínky na cestu do Evropy. Volby, politické strany a zahraniční 
politika v České republice a na Slovensku v roce 1998. Jihočeská univerzita, 2008. ISBN: 978-80- 
7394-065-2. 

• Další profesní činnost: 

Od září 2011 působení v European Master in Migration and Intercultural Relations (Erasmus 
Mundus programme). Blíže viz: www.emmir.org. V létě roku 2016 byl program EMMIR opět vybrán 
jako European Erasmus Mundus label of excellence. Viz: http://www.emmir.org/service/emmir/ 

Akademický poradce teamu studentek a studentů katedry společenských věd PF JU v mezinárodní 
soutěži: Peer to Peer: Challenging Extremism (P2P) Fall 2016 a Peer to Peer: Facebook Global Digital 
Challenge (P2P) Spring 2017. 

Působení v zahraničí 

duben – červen 2003 Visiting Fellow, Refugee Studies Centre, Queen Elizabeth House, University of 
Oxford, Velká Británie. Prezentace “Issues of Asylum in the Czech Republic: From the Fall of 
Communism to Access to the EU“. 

únor – duben 2004 student katedry politologie Kodaňské univerzity, Dánsko. Navštěvované 
předměty Comparative international governance: Analyzing international organizations. Dále Key 
Political Concepts a Regional Security. 

21 June – 19 July 2008 USA European Marshall Memorial Fellowship of the German Marshall Fund 

Září 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 Výuka v Oldenburgu v SRN (Carl von Ossietzky 
University of Oldenburg) v rámci úvodní části studia MA v migraci a interkulturních vztazích 
(www.emmir.org) 

Podpis  Datum  

http://www.emmir.org/
http://www.emmir.org/service/emmir/


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Teologická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Lukáš Novák Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do kdy 8/19 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. prog. pp rozsah 20 do kdy 8/19 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Filosofie II (přednášející, 50%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

Obor filosofie, program filosofie, FF UK, 2008 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

TF JU (asistent, později odborný asistent) – 15 let (jpp) 
FF UK (odborný asistent) – 10 let (jpp) 
PEF ČZU (odborný asistent) – 0,5 roku 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

BP: 4, DP: 1 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 1 8  

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

V číslech (vše): 
- monografie - 2 
- kapitoly v knize - 5 
- články v SCOPUSu, WoS apod. - 10 
- články v RIV seznamu - 6 
- editované knihy – 4 
- uspořádané konference - 3 

5 nejvýznamnějších za posledních 5 let 

– Lukáš Novák a Vlastimil Vohánka, Kapitoly z epistemologie a noetiky, Praha: Krystal OP, 2015. (88%) 

– Lukáš Novák, “Hylomorphism Between Thomism and Scotism”, Filosofický časopis, Special Issue, 
Explorations in Late Scholasticism, ed. P. Dvořák and T. Machula (2016): 61–77. (100%) 

– Lukáš Novák, “Can we speak about that which is not? Actualism and possibilism in analytic philsophy and 
scholasticism”, in Maimonides on God and Duns Scotus on Logic and Metaphysics, vol. 12 of Proceedings of 
the Society for Medieval Logic and Metaphysics, ed. G. Klima and A. Hall (Cambridge Scholars Publishing, 
2015), 155–188. (100%) 

– Lukáš Novák, “More Aristotelian than Aristotle: Duns Scotus on Cognizing Singulars”, Filosofický časopis, 
Special Issue, Perception in Scholastics and Their Interlocutors, ed. Daniel Heider, Lukáš Lička and Marek Otisk 
(2017): 79–100. (100%) 

– “Doctrina de connotatis v barokně-scholastické diskusi”, Studia Neoaristotelica 13/6 (Series Bohemoslovaca 
1/4) (2016): 105–128. (100%) 



Působení v zahraničí 
 

Podpis  datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Vladimíra Petrášková Tituly doc. RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1963 typ vztahu 
k VŠ 

pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Ekonomie I (garant , přednášející, 50%) 
Ekonomie II (garant , přednášející, 50%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1987 - ukončení studia na MFF UK Praha, obor pravděpodobnost a matematická statistika, zaměření: 
Ekonometrie 
1988 - získání titulu RNDr. v oboru statistika na MFF UK Praha 
2006 – získání titulu Ph.D. na ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, téma disertační práce: 
Prognostické modely v oblasti modelování finančních časových řad, studijní program: Kvantitativní 
metody v ekonomice 
2017 – ukončení habilitačního řízení v oboru Ekonomika a management na Ekonomické fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, název habilitační práce: Management edukativního 
procesu v oblasti finanční gramotnosti 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – 2017: odborný asistent na katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích 
2017- dosud: docent na katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích 
2014 – dosud: předsedkyně AS PF JU v Českých Budějovicích 
2014 – 2017: Členka AS JU v Českých Budějovicích a členka Ekonomické komise AS JU v Českých 
Budějovicích 
2010 – dosud: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za 
účelem získání akreditace (poskytovatel zkoušek: Studio D – akustika s.r.o.) 
březen 2007 – září 2010: proděkanka pro rozvoj PF JU v Českých Budějovicích 
2007, 2010: nezávislý posuzovatel Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických 
strojů, a.s. Praha 6- Řepy pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání akreditace 
2004 – 2009: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za 
účelem získání akreditace (poskytovatel zkoušek: EKOLA group, spol. s r.o.) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Na PF JU cca. 95 vedených BP a DP od roku 1988 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

Ekonomika a management 2017 JU v Č. Budějovicích WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 23 40 60 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 
odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 



5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Jordánová, D., Koldová, H., Petrášková, V., Rosa, P. (2019). Factors influencig financial literacy of 
young adults. In Proceedings of the 16th International Conference Efficeency and Responsibility in 
Education 2019. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019, pp. 120-128. 

Petrášková, V., Rosa, P. (2018). Using Maple Cloud Computing in Financial Education of Pre-service 
Teachers. Mathematics in Computer Science, 13(1), 237-245. DOI 10.1007/s11786-018-0360-6. 

Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Bilkova, Z., Brabcova, D., Zemkova, L. and Petraskova, V. (2017). 
School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in 
Education. 1.st ed. Nova science Publisher: New York. Chapter 6, pp. 147-168. 

Petrášková, V., Rosa, P. (2017). Potencial of Maple as a tool for improving financial education of 
future teachers. The International Journal for Technology in Mathematics Education 24(3), pp. 161 - 
166. 

Aprea,C. et al.(2016). International Handbook of Financial Literacy. Springer, New York, p. 713. 

Petrášková, V. (2016). Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou. Matematika, fyzika a 
informatika, ročník 25 (1). Str. 11 – 18. 

Kantnerová, L., Stašák, J., Petrášková, V. (2016). Procesní řízení a modelování s přihlédnutím k praxi 
v logistice. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 108 s. 
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/manage.pdf 

Kantnerová, L., Petrášková, V. Studenti vysokých škol a jejich finance. 1. vyd. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita, 2016. 122 s. (online) http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/fgv.pdf 

Hašek, R., Petrášková, V. (2014). Effective methods of teaching financial issues. In Proceedings of 
the 11th International Conference Efficeency and Responsibility in Education 2014. Praha: Czech 
University of Life Sciences Prague, 2014, s. 186-192. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datum  

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/manage.pdf
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/fgv.pdf


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Teologická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Stanislav Přibyl Tituly doc. JUDr., Ph.D., 
Th.D. 

Rok narození 1966 typ vztahu 
k VŠ 

pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Právo (garant, přednášející, 100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1985–1989 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor právo („Mgr.“) 
1991–1995 Teologická fakulta Papežské Lateránské univerzity v Římě, obor teologie („bc.“) 1998–
2002 doktorandské studium, („JUDr.“, „Ph.D.“) obor právní dějiny, právní filosofie, sociologie a 
teorie, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
1998–2002 doktorandské studium, obor kanonické právo, Fakulta obojího práva (Institutum 
utriusque iuris) Papežské Lateránské univerzity („IC.Lic.“, „IC.D.“) 
2013–2016 doktorandské studium, obor teologie, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích („Th.D.“) 
2011 habilitace („doc.“), obor teorie a dějiny státu a práva, Právnická fakulta Trnavské univerzity v 
Trnavě – Slovensko 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1989–1990 soudní čekatel Městského soudu v Praze 
1997–2000 notář církevního soudu – Interdiecézní církevní soud v Praze 
2000–dosud soudce církevního soudu – Interdiecézní (od r. 2009 Metropolitní) církevní soud v 
Praze 
2003–2011 odborný asistent – Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
2011–dosud docent – Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
2005–2011 samostatný vědecký pracovník – Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
2012–dosud výzkumný pracovník – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Slovensko 
2019–dosud ochránce spravedlnosti – Metropolitní církevní soud v Praze 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací 
bez autocitací 

Teorie a dějiny státu a práva 2011 Trnavská univerzita v 
Trnavě 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ  1 55 

   



Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 
odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

PŘIBYL, Stanislav, The Early Church Order. Beginnings of Formation of Canon Law, Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2018, 143 s., ISBN 978-80-8168-938-3. (100%) 

PŘIBYL, Stanislav, Die Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgesellschaften in Tschechien, Praha: 
Společnost pro církevní právo, 2018, 208 s., ISBN 978-80-906501. (100%) 

PŘIBYL, Stanislav, Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi, Brno: L. Marek, 2017, 224 s., 
ISBN 978-80-87127-84. (100%) 

PŘIBYL, Stanislav, The Sacrament of Confirmation: From Being Educated in Faith to Christian 
Maturity, in: Ecumeny and Law, vol.3, Katowice 2015, ISSN 2353-4877, s. 217-228. (100%) 

PŘIBYL, Stanislav, Kanonické právo a spiritualita, in: Caritas et veritas 7/2017, ISSN 1805-0948, s. 
193-204. (100%) 

Působení v zahraničí 

1. 1. 2012 - dosud: Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, výzkumný pracovník 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Teologická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Jakub Sirovátka Tituly doc., Dr.phil. 

Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 
20 

do 
kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

pp rozsah 40 
20 

do 
kdy 

N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Filosofie II (garant, přednášející, 50%) 
Filosofie III (garant, přednášející, 50%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2012 – habilitace na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Philosophisch-pädagogische Fakultät, obor 
filosofie, titul PD 
1997-2004 Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Philosophisch-pädagogische Fakultät, obor filosofie, 
zakončeno doktorátem (Dr. phil.) 
1992-1997 Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Theologische Fakultät, obor katolická teologie, 
zakončeno diplomem 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 09/2013 docent na TF JU 
od 2012-2013 docent, Teologická fakulta KUEI Eichstätt-Ingolstadt, katedra filosofie 
2002-2012 odborný asistent, Teologická fakulta KUEI Eichstätt-Ingolstadt, katedra filosofie 
2000-2002 odborný spolupracovník, Teologická fakulta KUEI Eichstätt-Ingolstadt, katedra filosofie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Kvalifikační práce: ukončené 16, vedené 7; rigorózní práce: ukončené 1, vedené 5 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Filosofie 2012 KUEI Eichstätt- 
Ingolstadt 

WOS Scopu 
s 

ostat 
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 60 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

V číslech: 
- monografie 2 
- kapitoly v knize 23 
- články v SCOPUSu, WoS apod. 4 
- články v RIV seznamu 4 
- a další: kolektivní monografie 5, články mimo RIV 2 

 
5 nejvýznamnějších za posledních 5 let 
SIROVÁTKA, J. Das Sollen und das Böse in der Philosophie Immanuel Kants. Zum Zusammenhang zwischen 
kategorischem Imperativ und dem Hang zum Bösen. Kant-Forschungen 21, Hamburg: Meiner 2015; (100%) 
SIROVÁTKA, J. Morální určení vůle u I. Kanta in: Reflexe 52/2017, 71−85. (100%) 
SIROVÁTKA, J. Est Deus in nobis? K problematice imanentizace Boha v Opus postumum a její dopad na Kantovu 
koncepci etiky in: Filosofický časopis 3/2018, 349−359. (100%) 
SIROVÁTKA, J.„Ctnost, jež obdarovává“ ve světle etiky Nicolaie Hartmanna in: Filosofický časopis mimořádné 
číslo 2/2018 „Nietzsche o ctnosti“, 168−179. (100%) 
SIROVÁTKA, J. Die Aufrichtigkeit als die Wurzel der Moralität. Kant (und Nietzsche) in: Kant-Studien 2, Bd. 
110 (2019), 256−271. (100%) 



Působení v zahraničí 

1992-1997 – studium na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Německo) 
1995 - semestrální studium na Pontificio Ateneo S. Anselmo, Řím (Itálie) 
1997-2004 – doktorské studium Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Německo) 
srpen 2000 - badatelský pobyt v Husserlově archívu na Katholieke Universiteit Leuven (Belgie) 
2000-2012 – odborný spolupracovník, asistent, docent Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 
(Německo) 

Podpis  datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Jan Staněk Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vztahu 
k VŠ 

pp rozsah 20 do 
kdy 

N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 20 do 
kdy 

N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Filosofie I (garant, přednášející, vede semináře, 50%) 
Základy estetiky (garant, přednášející, 100%) 
Bakalářská práce I, II (konzultace) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2002-2006 
Postgraduální studium, Ph.D. v oboru estetika (2006), Filozofická fakulta, Masarykova univezita v Brně 
1996-2002 
Magisterské studium, Mgr. v oboru estetiky a filozofie (2002), Filozofická fakulta, Masarykova univezita v Brně 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od září 2005 - odborný asistent, Katedra společenských věd, PF JU 
Od září 2010 - odborný asistent, Ústav estetiky a dějin umění, FF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti 

 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

   WO 
S 

Scopu 
s 

ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ   15 

   



Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
STANĚK, J.: Šalda a antiromantismus, zejména maurrasovský. Česká literatura 5, 2018, s. 661-678. (ISSN 0009- 
0468) (100%) 
STANĚK, J.: “Pravda je daření se”: Filosofická praxe Ladislava Klímy. In: Bílek, P. A. et al., Stopy pragmatismu. 
Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v 
Českých Budějovicích, 2016, s. 65-95. (ISBN 978-80-7394-627-2) (100%) 
STANĚK, J.: Neodbytnost masky: Hašek ve vzpomínkách. In: Fikce Jaroslava Haška. F. A. Podhajský (ed.), Praha: 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 29–46. (ISBN 978-80-88069-27-0) (100%) 
STANĚK, J.: Michel de Montaigne o výchově. In: Pavličíková H. et al., Aktuální otázky výchovy k občanství. České 
Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2014, s. 75–84. (ISBN 8073944774) (100%) 
STANĚK, J.: Na dva couly od dobroty: Montaigne o kráse lidí a zvířat. In: O. Dadejík & F. Jaroš & M. Kaplický 
(eds.), Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, s. 281–302. 
(ISBN 978-80-7363) (100%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datu 
m 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita 
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Marek Šebeš Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 
kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

pp. rozsah 40 do 
kdy 

N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Sociologie I (garant, přednášející, vede semináře, 100 %) 
Sociologie II (garant, přednášející, vede semináře, 100 %) 
Úvod do studia médií (garant, přednášející, vede semináře, 100 %) 
Bakalářská práce I, II (konzultace) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2011 – Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií MU Brno 
Studijní obor: sociologie 
Titul: doktor (Ph.D.) 

2004 – Fakulta sociálních studií MU Brno, Katedra filozofie MU Brno 
Studijní obor: mediální studia a žurnalistika, filozofie 
Titul: magistr (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004–2005 výuka na Katedře společenských věd PF JU 
2005–2009 dramaturg dokumentární tvorby, Centrum publicistiky a dokumentu, Česká televize 2006–
2007 výuka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU 
2008–dosud odborný asistent na Katedře společenských věd PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce - 40 
Diplomové práce - 14 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopu 
s 

ostat 
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   6 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Šebeš, Marek. 2016. "Živě, okamžitě, nonstop. Proměny temporality televizního zpravodajství." In T. Dvořák 
(ed.). Temporalita (nových) médií. Praha: Nakladatelství AMU. s. 65-101. ISBN 978-80-7331-425-5. (100%) 

Šebeš, Marek. 2015 "Media and the Well-Being of Children and Adolescents." Medijske Studije 6 (11), s. 107- 
109. ISSN 1847-9758. (100%) 

Šebeš, Marek. 2014. "Žádné nové zprávy pro unavené davy? Mladí lidé a zpravodajství na počátku 21. století." 
In H. Pavličíková, H. Zbudilová (eds.). Aktuální otázky výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita. s. 35–50. ISBN 978-80-7394-477-3. (100%) 

Šebeš, Marek. 2014. "McSpolečnost: fast foodové řetězce jako symbol a model konzumní společnosti." In P. 
Hejtman, H. Pavličíková (eds.). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k 
občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 137-158. ISBN 978-80-7394-475-9. (100%) 



Šebeš, Marek. 2014. "Děti, reklama a konzumní kultura." In Pavel Hejtman, Helena Pavličíková (eds.). 
Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita. s. 181-193. ISBN 978-80-7394-475-9. (100%) 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

Šebeš, Marek. 2013. "Velká mediální hostina: úvod do mediálních světů dětí a mládeže." In Jan Jirák, Helena 
Pavličíková (eds.). Média pod lupou. Mediální výchova jako téma celoživotního vzdělávání. Praha: Powerprint. 
s. 33-48 ISBN 978-80-87415-70-2. (100%) 

Pavličíková, Helena – Šebeš, Marek – Šimůnek, Michal (eds.). 2009. Mediální pedagogika: Média a komunikace 
v teorii a učitelské praxi. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394- 
190-1. (33%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Petra Šebešová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1982 typ vztahu 
k VŠ 

DPP rozsah 4 hod 
týdně 

do kdy  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 4 hod 
týdně 

do kdy  

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav filosofie a 
religionistiky (výuka didaktiky filosofie) 

DPP 2 hod. / týden 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Kritické myšlení ve společenských vědách (garant, vede semináře, 100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

Stud. program Filozofie, obor Filozofie/Estetika, Mgr. 2008, FF UK 

Stud. program Pedagogika, obor Pedagogika, Ph.D. 2017, FF UK 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

• Sdružení TEREZA (koordinátorka projektů zaměřených na metody aktivního učení a lektorka 
výukových programů pro žáky a studenty a seminářů pro učitele), 2006-2008 

• Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice (výuka občanského a společenskovědního 
základu), 2017-2018 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ   8 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 
odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

•  ŠEBEŠOVÁ, P. (ed.). Proč a jak učit filosofii na středních školách. Antologie textů z německé 
didaktiky filosofie [e-kniha]. Praha: Vydavatelství FF UK 2017. Dostupné z: 
http://jakucitfilosofii.ff.cuni.cz/ 

• ŠEBEŠOVÁ, P., ŠIMONOVÁ, P. (eds.). Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ: Tři kroky k aktivnímu 
vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0503-6. 

• ŠEBEŠOVÁ, P. Modely problémového vyučování v německé didaktice filosofie. In: Poláchová 
Vašťatková, J.; Dvořáková Kaněčková, E. (eds). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech 
studentů doktorských studijních programů X. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 
s. 75-85. 

Další odborné působení: 

- organizace a částečné lektorování akreditovaných seminářů v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků pro učitele filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (2013- 

http://jakucitfilosofii.ff.cuni.cz/


dosud) 

- členka pracovní skupiny revizí RVP pro společenské vědy (NÚV, 2018-2019) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Teologická fakulta 

Název studijního 
programu 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Vojtěch Šimek Tituly PhDr., Th.D. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ PP rozsah 24 do 
kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

PP rozsah 24 do 
kdy 

N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky 

Filosofie III (přednášející, 50%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2016 – Th.D. obor Teologie (specializace Teologická antropologie a etika), Teologická fakulta JU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2011 – dosud (jpp); odborný asistent, Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta JU v Českých 
Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Zkušenosti s vedením bakalářských (BP) a diplomových prací (DP). 
Dokončené BP s úspěšnou obhajobou: 3 
Dokončené DP s úspěšnou obhajobou: 7 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WO 
S 

Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 0 2 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační činnosti vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Monografie 

- Morální odpovědnost a její filosofické a spekulativněteologické pozadí v díle Hanse Jonase, Brno: CDK, 

2018. 

Kapitoly v monografii 

- Axiologický (ne)antropocentrismus v sociálním učení církve od Populorum progressio k Laudato si´ in 

Šrajer, J. a kol., Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě, Praha: NLN, 2017 

- Ist in der spekulativen Theologie von Hans Jonas religiöse Überlieferung möglich? in Fajmon, B., 

Vokoun, J. (Hg.) Interdisziplinäre Traditionstheorie: Motive und Dimensionen, Zürich: LIT Verlag, 2016. 

Odborné články 

- Jsou všichni lidé osoby, a jestliže ano, proč?: Náčrt SKIP argumentů a argumentace Roberta 

Spaemanna, Studia Theologica, roč. 21, č. 1/2019 

- K problematice morální odpovědnosti vůči budoucím generacím v sociálním učení církve: Pokus o 

filosofický přístup, Studia theologica, roč. 19, č. 1/2017. 

- Proměna tradičního pojetí Boha a člověka ve filosofii a spekulativní teologii Hanse Jonase, Teologické 

texty, roč. 26, č. 1/2015. 

- Etika techniky podle Hanse Jonase, Filosofie dnes, roč. 6, č. 1/2014. 

- Nikolaj Alexandrovič Berďajev - filosof svobody, Teologické texty, roč. 21, č. 2/2010. 



Publikované překlady 

- Spaemann, R., Důkaz Boží existence: Proč nemůžeme vůbec nic myslet, pokud Bůh neexistuje? in 

Reflexe: Filosofický časopis, 52/2017. 

- Tyrell, H., Tradice a tradicionalismus: K dějinám pojmu u Maxe Webera in Šimek, V., Vokoun, J. a kol., 

K interdisciplinární teorii tradice, Brno: CDK, 2016. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  datum  



Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému 

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 
a požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní 
zejména tyto funkce: 

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona; 
b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona; 
c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 

vysokém školství. 

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 
informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti a  
odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

IS STAG je vyvinut a udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. Pro uživatele z JU je dostupný přímo na adrese 
https://wstag.jcu.cz/portal/, případně prostřednictvím odkazů z hlavních stránek webových portálů JU a fakult. 
Systém IS STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS STAG 
je realizováno prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým 
přístupem integrovaným v portálu GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce 
fakulty, správce katedry a rozvrhářů. Na portálu jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty 
a vyučující. Portálové rozhraní je realizováno v českém a anglickém jazyce. Systém se dynamicky vyvíjí a pružně 
reaguje na aktuální potřeby, ať už vyvolané změnami legislativy nebo očekáváními či potřebami uživatelů. 

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém 
Hodnocení akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál LMS 
Moodle a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně. 

IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení (elektronická přihláška ke studiu, anotace studijních programů 
a vizualizace studijních plánů) až po vydání diplomu, včetně organizace průběhu studia (tvorba rozvrhů, 
přihlašování ke zkouškám, evidence studijních výsledků apod.). Studijní oddělení fakult na základě údajů 
evidovaných v IS STAG provádějí administrativní úkony související s příjímacím řízením, zápisy do studia, 
studiem, přerušením i ukončením studia. Pravidla využívání IS STAG pro účely agendy studia ze strany studentů, 
studijních oddělení, vyučujících a garantů jsou stanovena Studijním a zkušebním řádem JU. 

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze 
použít i hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce 
propojena s IS STAG a jsou jejím prostřednictvím odesílány písemnosti studentům a uchazečům poštou, 
datovou schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG. 

Přístup ke studijní literatuře 

Informační zabezpečení studijního programu poskytuje Akademická knihovna Jihočeské univerzity (společná 
i pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno téměř 400 000 svazků, z toho se zaměřením chemickým, 
biologickým, matematickým, fyzikálním i informatickým téměř 75 000 svazků. Přírůstek titulů činí cca 1500 
ks/rok, knihovna odebírá celkem 355 titulů časopisů zaměřených na výše uvedené obory, 85% z nich jsou tituly 
zahraniční. V Akademické knihovně JU je téměř 500 studijních míst, část z nich s přípojkou pro notebook, 40 
počítačů s přístupem   na   internet   a   specializovaná   počítačová   učebna   určená   k procvičování   práce 
s elektronickými informačními zdroji. Je zde možné využívat bezdrátové připojení na Internet. V počítačových 
učebnách mohou studenti využívat program Mathematica v aktuální verzi. Tento program si taktéž studenti 
mohou instalovat v rámci „home licencí“ na své počítače. 

Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, 
Science Direct, Springer Link aj.). 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. 
E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací 
nebo jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 

https://wstag.jcu.cz/portal/


Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 
programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 371 15 
České Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách v historické i nové části města, se speciálním zázemím 
pro umělecké a sportovní výukové a trenérské činnosti. 

Výukové kapacity jsou založeny na 64 posluchárnách, učebnách a seminárních místnostech s celkovou 
kapacitou 2 181 míst. Dále je k dispozici 9 laboratoří (1 se speciálním zařízením pro 3D tisk, 1 laboratoř funkční 
diagnostické zátěže), speciální zařízení pro výtvarnou tvorbu (sádrovna, tavba skla, keramické dílny, 
modelovna, serigrafie), výstavní galerie, multifunkční aula s koncertním křídlem (kapacita 200 osob), sportovní 
areál s nově rekonstruovanou sportovní halou, 2 tělocvičny v budovách v centru, loděnice. V budově 
Jeronýmova je nově zrekonstruované technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety. 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách 
v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 
 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2 
Studijního a zkušebního řádu JU. JU poskytuje uchazečům o studium a studentům informační, poradenské 
a podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako 
důležitou součást své společenské odpovědnosti. Specificky jsou upraveny podmínky pro studium v průběhu  
uznané doby rodičovství, studium studentů se specifickými potřebami a studium sportovních reprezentantů 
(SZŘ JU čl. 11 až 13 a navazující opatření rektora). 

JU poskytuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na JU pro 
studenty se specifickými potřebami, přičemž: 

a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně závazných 
právních předpisů, 

b) zajišťuje poučený a lidskou důstojnost respektující přístup všech svých zaměstnanců ke studentům 
a uchazečům se specifickými potřebami, 

c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického 
života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků. 

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit 
směřujících k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium 
a studentů se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 
2012 Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované 
pracoviště s celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými 
potřebami jsou v souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku 
a dotací veřejným vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů 
se specifickými potřebami (dále jen „metodický standard“): 

A. studenti se zrakovým postižením (A1. uživatelé zraku, A2. uživatelé hmatu/hlasu), 
B. studenti se sluchovým postižením (B1. uživatelé mluveného jazyka, B2. uživatelé znakového jazyka), 
C. studenti s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin), 
D. studenti se specifickými poruchami učení, 
E. studenti s poruchou autistického spektra, 
F. studenti s jinými obtížemi. 

Prostřednictvím Centra poskytuje JU těmto cílovým skupinám veškeré podpůrné služby vymezené v metodic- 
kém standardu. Jmenovitě se jedná o: časovou kompenzaci, individuální výuku, organizační opatření, osobní 
asistenci, prostorovou orientaci, přepisovatelský servis, režijní opatření, studijní asistenci, tlumočnický servis, 



zapisovatelský servis, zpracovávání studijní literatury. Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů 
a norem JU (Studijní a zkušební řád JU, Opatření rektora). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům se  
specifickými potřebami podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, 
jako je např. ubytování či doprava. Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské 
služby, a to zejména v oblastech studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 

Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských 
i doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům o 
studium. 

Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami 
určené ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V případech 
hodných zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz Stipendijní řád 
JU, čl. 7). 

Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní 
a zkušební řád JU, čl. 12, a Opatření rektora). Student se specifickými potřebami má v případě svého objektivně 
nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních 
povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, a to za 
podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv 
osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 
základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých  
školách. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů. 
Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu 
ke studentům se specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je 
třeba osvojit si nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické 
odlišnosti, jsou pak zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra. 

Veškerá podpůrná opatření jsou individuálně indikována odbornými pracovníky Centra na základě výstupů  
funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku 
každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým  
studentům se specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra. 

 

 

Finanční zabezpečení studijního programu 
relevantní pouze pro studijní programy mimo rámec institucionální akreditace 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 
ze státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 



Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Pro další rozvoj studijního programu je nutné udržovat a rozvíjet silné stránky a příležitosti popsané ve SWOT 
analýze (Sebehodnotící zpráva garanta), zaměřit se na propagaci oboru, posílit DVPP, rozvíjet spolupráci se 
středními školami v regionu, zapojit studenty do rozvoje a propagace oboru a do tvůrčí činnosti a posílit 
mobility studentů. Důležité je pokračovat ve spolupráci s Teologicku fakultou a posilovat spolupráci s dalšími 
fakultami JU, které zajišťují přípravu budoucích středoškolských učitelů. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 20 - 30 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvent je připraven působit jako asistent pedagoga na střední škole. Hlavním cílem programu je připravit a 
motivovat studenty k dalšímu studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro střední školy se  
specializací společenské vědy a kvalifikovat je jako učitele střední školy. 

 


