
Učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň základních škol 
kombinované studium, 2. ročník, ZS 2017/18 
 
Seminář aplikované psychologie (Mgr. Hynek, Mgr. Bajgarová, Dr. Bílková)  
Výuka probíhá standardně ve zkouškovém období ZS. Termín si zajistí studenti po dohodě s vyučují-
cím v průběhu semestru a o situaci informují tajemníka KAFT Mgr. P. Černého. Ve STAGu je možné 
nalézt výuku tohoto předmětu Mgr. Hynka a Mgr. Bajgarové. Studenti se obrátí na začátku semestru 
na tyto vyučující s žádostí o domluvu, jakým způsobem budou předmět absolvovat. 
 
Speciální pedagogika ZŠ (Dr. Vítečková)  
Společně s Učitelstvím odborných předmětů (UOP) vždy ve středu 29.11. – 20. 12. od 13:00 –15:50 
na D224. Zkratka předmětu pro dohledání je KPE/USPPE. Rozvrh 2. ročníku UOP je dostupný na 
STAGu (pravděpodobně bude v průběhu času dostupný i na webu KPE). Studenti mohou docházet 
pravidelně s UOP, nebo se domluví s vyučujícím na začátku tohoto kurzu na podmínkách splnění 
předmětu. 
 

  
 
4 povinně volitelné předměty (tento semestr pouze 3, čtvrtý bude v LS) 
Zde záleží na tom, zda už nějaké povinně volitelné předměty má student splněny. Od předminulého 
roku je organizace povinně volitelných předmětů realizována tak, že jsou 4 předměty dány pevně a 
tato čtveřice je vyučována vždy jednou za dva roky v zimním semestru ve zkouškovém období v 
blocích v termínech, které navrhne KAFT. Tento zimní semestr by tato výuka >>měla<< probíhat. 
Jiné povinně volitelné předměty ze seznamu v „chytré knížce“ do budoucna vyučovány nebu-
dou. Konkrétně se jedná o předměty KPE/MVVFK (dr. Kučera 4. 10. 13-15:15, 11. 10. 15:30-17:45), 
KPE/PRPFK (Mgr. Plachá 4. 10. 15:30-17:45 11. 10. 13-15:15), KPE/TŠKFK (Mgr. Najmonová 
1.11. 13-15:15 13. 12. 13-15:15). ‚čtvrtý povinně-volitelný předmět KPE/APFK bude otevřen a v LS. 
 
Praxe z fyziky (doc. Tesař) 
Informace žádejte od doc. Tesaře. 
 
Seminář z optiky (doc. Bartoš) 
Možno navštěvovat během semestru s prezenčními studenty ČT (8:00 – 9:30) viz IS/STAG. 
V případě, že studenti výuku během semestru navštěvovat nemohou, budou situaci řešit s vyučujícím.  
 
Počítačem podporovaná výuka (Mgr. Bednář) 
Předmět je rozvrhován v IS/STAG - ČT 9:30-11:00 J329. 
 
Astronomie (doc. Blažek) 
Možno navštěvovat během semestru s prezenčními studenty PO (12:45 – 15:15) na J236 viz IS/STAG. 
Ve zkouškovém období ZS může být v případě potřeby vypsána bloková výuka tohoto předmětu. 
 
Moderní fyzika (doc. Blažek) 
Předmět není rozvrhován, výuka proběhne ve zkouškovém období ZS. Termín blokové výuky žádejte 
v průběhu semestru, nebo bude uveden v aktualizovaných dokumentech na webu KAFT. 
 



 
Materiály a technologie III (Dr. Veselý) 
Výuka bude probíhat pouze během semestru podle rozvrhu KFY/TZK ve ST (12:00 - 13:30) a ČT 
(14:00 – 16:15) na J146 a J217 viz IS/STAG. 
 
Stroje a zařízení (Mgr. Černý) 
Výuka proběhne ve zkouškovém období ZS. Termín bloková výuky žádejte během semestru, nebo 
bude uveden v aktualizovaných dokumentech na webu KAFT. 
 
 
Tento dokument a dokument Přehled výuky budou postupně aktualizovány na webu KAFT 
v sekci Pro studenty -> Kombinované studium. Změny v rozvrhu výuky je nutné na webu prů-
běžně kontrolovat. 
 
 

Upřesnění a odpovědi na vaše dotazy žádejte 
od Mgr. Pavla Černého (pcerny@pf.jcu.cz). 


