
 

 

Společná charakteristika studijního programu Speciální pedagogika 

Návrh studijního programu 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název studijního programu: Speciální pedagogika 

Název fakulty: Pedagogická fakulta JU 

Forma studia: Prezenční 

Profil studijního programu: Profesně zaměřený 

Standardní doba studia: 3 roky 

Garant studijního programu: Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Typ žádosti o akreditaci: Udělení akreditace 

Schvalující orgán: Rada pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích 

Odkaz na elektronickou podobu 

žádosti: 

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

Odkazy na relevantní vnitřní 

předpisy: 

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 

ISCED F 2013: 7506 

Stanovisko rady pro vnitřní hodnocení: 

Rada pro vnitřní hodnocení ve svém stanovisku uvedla jedinou připomínku, a to k osobě garanta: bylo by 

vhodné, aby rozšířil svou vědeckou činnost (publikační a projektovou).  

 

V reakci na tuto připomínku dokládáme, že garantka programu je nyní hlavní řešitelkou projektu TAČR 

Diagnostika syndromu CAN a souvisejících deficitů: příspěvek k objektivizaci diagnostických nálezů pomocí 

registrace očních pohybů. Projektová žádost bude podána v rámci třetí výzvy programu TAČR Éta v říjnu 

2019. Dále je garantka programu koordinátorkou týmu z Jihočeské univerzity, který se podílí na podaném 

projektu OP VVV Inovace v pedagogice č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390 Školní neúspěšnost a 

efektivita pedagogických intervencí, podaného ve spolupráci s PedF UK. V rámci těchto výzkumných 

projektů jsou očekávány i publikační výstupy. 
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Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Typ studijního programu bakalářský  

Profil studijního programu profesně zaměřený  

Forma studia prezenční  

Standardní doba studia 3 roky 

Jazyk studia český 

Udělovaný akademický titul Bakalář, Bc. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul --- 

Garant studijního programu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 
ano  

Zaměření na přípravu odborníků 

z oblasti bezpečnosti ČR 
ne 

Uznávací orgán MŠMT 

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

Neučitelská pedagogika 

Cíle studia ve studijním programu 

Studijní program Speciální pedagogika nahrazuje studijní obor Speciální pedagogika předškolního věku-

učitelství pro mateřské školy (akreditace končí v roce 2024).  

V souladu s Rámcovými požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace 

k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (Čj. MŠMT-21271/2017-5), bude bakalářský 

studijní program Speciální pedagogika zajišťovat pevný základ ze speciálněpedagogických disciplín tak, aby 

jeho absolventi mohli pokračovat ve studiu v jakémkoliv navazujícím magisterském programu speciální 

pedagogiky. 

 

Cílem programu je: 

 Poskytnout studentům základní poznatky z vědních oborů o člověku s důrazem na rovinu 

psychologickou, pedagogickou, sociologickou a etickou. 

 Vybavit studenty znalostí problematiky osob s postižením do té míry, aby mohli v rámci edukačního 

procesu samostatně pracovat s jedincem i se skupinou dětí/žáků/studentů se speciálními potřebami. 

 Rozvinout u studentů potřebné osobnostní a komunikační kompetence vyplývající z nároků cílové 

profese absolventa. 

Další cílové kompetence studenta jsou specifikovány v profilu absolventa. 

Profil absolventa studijního programu 

Absolvent studijního programu: 

 Získá všeobecné vědomosti a dovednosti v oboru speciální pedagogiky (zevrubné informace o 

problematice všech typů postižení). 

 Získá specifické odborné znalosti a dovednosti v oboru speciální pedagogiky.  

 Je schopen orientovat se v problematice přímé práce s jedinci se speciálními potřebami, bude znát jejich 

vzdělávací i komunikační specifika.  

 Je schopen orientovat se v systému škol, školských zařízení a dalších navazujících služeb pro jedince 

se speciálními potřebami.  

Absolvent v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích je kvalifikován pro práci 

asistenta pedagoga a vychovatele (ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve školách pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami). Absolvent je rovněž kvalifikován pro výkon profese učitele v mateřské škole a 

mateřské škole speciální, dále pro speciálně pedagogickou činnost v dětských domovech, domovech mládeže a 

pro činnost v zařízeních sociálních služeb. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 



V rámci studijního programu je stanoven studijní plán, v němž si student na konci prvního ročníku při 

předzápisu volí jeden ze dvou bloků povinně volitelných předmětů.  

Studijní plán je vymezen Rámcovými požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává 

odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (Čj. MŠMT-21271/2017-5) 

pro bakalářský studijní program Speciální pedagogika a obsahuje: 

 Pedagogicko-psychologickou propedeutiku: pedagogika a psychologie, cizí jazyk (povinně volitelný 

předmět, student volí jeden z nabízených jazyků aj/nj), etika, ICT, metodologie, inkluzivní pedagogika 

a didaktika a kurikulum pro předškolní a školní vzdělávání. 

 Dva povinně volitelné bloky obsahující předměty jednak ze složky pedagogicko – psychologické 

propedeutiky a současně ze složky speciálněpedagogického základu (výběr jednoho ze zaměření):  

 

o PV blok I – Zaměření na oblast předškolního vzdělávání (didaktika předškolního vzdělávání, 

matematická pregramotnost, čtenářská pregramotnost, pohybové a hudební činnosti 

v mateřské škole a výtvarné činnosti v mateřské škole). 

o PV blok II – Zaměření na oblast vychovatelství (didaktika výchovné práce, pedagogika 

volného času, didaktika a metodika estetických aktivit, didaktika a metodika 

psychomotorických aktivit). 

 

 Speciálněpedagogický základ: základy speciálněpedagogických oborů, medicínská propedeutika 

(somatologie a somatopatologie, neurologie a psychiatrie), sociologie pro speciální pedagogy, 

pedagogická a speciálněpedagogická diagnostika, problematika nadaných, specifické poruchy učení, 

sociokulturní znevýhodnění, speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním, tělesným, 

zrakovým, sluchovým, řečovým, kombinovaným postižením a s poruchami chování. 

 Odbornou praxi: řízená a reflektovaná praxe náslechová, průběžná a souvislá. 

Složka pedagogicko-psychologické propedeutiky tvoří 19%, speciálněpedagogický základ tvoří 47%, 

medicínská propedeutika tvoří 5%, praxe tvoří 22% a příprava závěrečné práce tvoří 7% studijního plánu. 

Kreditové rozvržení předmětů: z celkového počtu 180 kreditů ECTS student musí absolvovat všechny povinné 

předměty (166 kreditů) a povinně volitelné předměty (14 kreditů). Dále si v případě zájmu může student/ka 

zvolit jakékoli volitelné předměty z nabídky JU. 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Přijímací zkouška zahrnuje písemný test z oboru biologie člověka a dále z poznatků z pedagogiky, psychologie 

a speciální pedagogiky v rozsahu středoškolského učiva a doporučené literatury a z úkolů k posouzení 

studijních a profesních předpokladů ke zvolenému oboru.  

Na základě bodového hodnocení přijímací zkoušky budou uchazeči/ky zařazeni/y do pořadí, které rozhoduje 

(ve vztahu ke stanovené kapacitě oboru v daném roce) o přijetí ke studiu. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Současně s předkládaným věcným záměrem žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Speciální 

pedagogika je předkládán věcný záměr žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 

Speciální pedagogika, v němž mohou absolventi bakalářského programu pokračovat ve studiu speciální 

pedagogiky. 

 

  



 

Charakteristika studijního plánu 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Předměty studijního plánu 

Personální zabezpečení 

 

  



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

Označení studijního plánu Studijní plán  

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  

ověř. 

počet 

kreditů 
vyučující 

dop. 

roč./sem. 

Typ 

předm. 

Úvod do psychologie 13p+13s Zk 3 prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc. 

1/ZS ZT 

Obecná pedagogika a teorie 

výchovy 

13p+13s Zk 3 PhDr. M. Procházka, 

Ph.D. (50% přednášející, 

seminář) 

Mgr. M. Garabiková 

Pártlová, Ph.D. 

(50%přednášející, 

seminář) 

1/ZS ZT 

Sociologie pro speciální 

pedagogy 

13p+13s Zk 2 Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 1/ZS  

Úvod do studia speciální 

pedagogiky 

13p+13s Zk 3 Mgr. et Mgr. Radka 

Prázdná, Ph.D. 

1/ZS ZT 

Medicínská propedeutika I 

(somatologie a 

somatopatologie) 

26p+13s Zk 5 RNDr. Martina 

Hrušková, Ph.D. 

1/ZS  

ICT 0p+13s Zp 2 Mgr. Václav Dobiáš, 

Ph.D. 

1/ZS  

Cizí jazyk I. (Aj / Nj) 0p+26s Zp 2 doc. PaedDr. Hana 

Andrášová, PhD. (50%),  

Zdeněk Pecka, Dr. phil. 

(50%)/  

PhDr. Lenka Hessová 

1/ZS  

Pedagogická praxe průběžná 

náslechová  

0p+0s+52c Zp 5 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

1/ZS PZ 

Reflexivní seminář k 

pedagogické praxi 

průběžné náslechové  

0p+13s Zp 2 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

1/ZS PZ 

Vývojová psychologie 13p+13s Zk 3 Mgr. Zuzana Štefánková, 

Ph.D. 

1/LS ZT 

Kurikulum pro předškolní a 

školní vzdělávání 

13p+13s Zp 3 PhDr. Iva Žlábková, 

Ph.D. 

1/LS PZ 

Medicínská propedeutika II 

(neurologie, psychiatrie) 

26p+13s Zk 5 doc. Mgr. Dana 

Buršíková, Ph.D. 

(přednášející, 30%) 

MUDr. Drahoslava 

Tišlerová (přednášející, 

seminář, 70%) 

1/LS  

Etika v pomáhajících 

profesích 

13p+13s Zp 2 doc. PhDr. Jiří 

Jankovský, Ph.D. 

1/LS  

Cizí jazyk II. (Aj / Nj) 0p+26s Zp 2 doc. PaedDr. Hana 

Andrášová, PhD. (50%),  

Zdeněk Pecka, Dr. phil. 

(50%)/  

PhDr. Lenka Hessová 

1/LS  

Základy etopedie 26p+13s Zk 4 Mgr. Zuzana Bílková, 

Ph.D. 

1/LS ZT 

Základy psychopedie 26p+13s Zk 4 doc. PhDr. Jiří 

Jankovský, Ph.D. 

1/LS ZT 

Pedagogická praxe průběžná 

I 

0p+0s+52c Zp 5 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

1/LS PZ 

Reflexivní seminář k 

pedagogické praxi průběžné I 

0p+13s Zp 2 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

1/LS PZ 



Inkluzivní pedagogika a 

didaktika 

13p+13s Zk 3 Mgr. et Mgr. Radka 

Prázdná, Ph.D. 

(přednášející, seminář 

50%) 

PhDr. I. Žlábková, Ph.D. 

(přednášející, seminář 

50%) 

2/ZS ZT 

Základy somatopedie 26p+13s Zk 4 doc. PhDr. Jiří 

Jankovský, Ph.D. 

2/ZS ZT 

Základy surdopedie 26p+13s Zk 4 PaedDr. Helena 

Havlisová, Ph.D. 

(přednášející, 70%) 

Mgr. Marie Tobias 

Samohejlová  

(seminář, 30%) 

2/ZS ZT 

Základy oftalmopedie 26p+13s Zk 4 Mgr. et Mgr. Radka 

Prázdná, Ph.D. 

2/ZS ZT 

Základy logopedie 26p+13s Zk 4 PaedDr. Helena 

Havlisová, Ph.D.  

(přednášející, 70%) 

Mgr. Nicole Hovorková 

(seminář, 30%) 

2/ZS ZT 

SPU - základy oboru 26p+13s Zp 4 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 2/ZS ZT 

Problematika nadaných 13p+13s Zp 3 Mgr. Zuzana Štefánková, 

Ph.D. 

2/ZS PZ 

Pedagogická praxe průběžná 

II 

0p+0s+52c Zp 5 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

2/ZS PZ 

Reflexivní seminář k 

pedagogické praxi průběžné 

II 

0p+13s Zp 2 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

2/ZS PZ 

Speciální pedagogika 

znevýhodněného člověka 

s mentálním postižením 

13p+26s Zk 5 Mgr. Aneta Marková, 

Ph.D. 

2/LS ZT 

Speciální pedagogika 

znevýhodněného člověka 

s poruchami chování 

13p+26s Zk 5 Mgr. Zuzana Bílková, 

PhD. 

2/LS ZT 

Speciální pedagogika 

znevýhodněného člověka 

s narušenou komunikační 

schopností 

13p+26s Zk 5 PaedDr. Helena 

Havlisová, Ph.D. 

(přednášející, 30%) 

Mgr. Nicole  Hovorková 

(seminář, 70%)  

2/LS PZ 

Speciální pedagogika 

znevýhodněného člověka 

s kombinovaným postižením 

13p+26s Zk 4 Mgr. Aneta Marková, 

Ph.D. 

2/LS PZ 

Metodologie výzkumu ve 

speciální pedagogice 

13p+13s Zp 2 Mgr. et Mgr. Radka 

Prázdná, Ph.D. 

2/LS  

Základy pedagogické a 

speciálněpedagogické 

diagnostiky 

13p+13s Zk 3 doc. PhDr. Jiří 

Jankovský, Ph.D. 

2/LS PZ 

Pedagogická praxe průběžná 

III 

0p+0s+52c Zp 5 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

2/LS PZ 

Reflexivní seminář k 

pedagogické praxi průběžné 

III 

0p+13s Zp 2 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

2/LS PZ 

Speciální pedagogika 

znevýhodněného člověka 

s tělesným postižením 

13p+26s Zk 5 doc. PhDr. Jiří 

Jankovský, Ph.D. 

3/ZS ZT 

Speciální pedagogika 

znevýhodněného člověka s 

autismem 

13p+26s Zk 4 Mgr. Aneta Marková, 

Ph.D. 

3/ZS PZ 



Speciální pedagogika 

znevýhodněného člověka se 

zrakovým postižením 

13p+26s Zk 5 Mgr. et Mgr. Radka 

Prázdná, Ph.D. 

3/ZS ZT 

Speciální pedagogika 

znevýhodněného člověka se 

sluchovým postižením  

13p+26s Zk 5 PaedDr. Helena 

Havlisová, Ph.D. 

(přednášející, 30%) 

Mgr. Marie Tobias 

Samohejlová  

(seminář, 70%) 

3/ZS PZ 

Sociokulturní znevýhodnění 13p+0s Zp 2 PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D.  

3/ZS PZ 

Pedagogická praxe průběžná 

-asistentská  

0p+0s+52c Zp 5 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

3/ZS PZ 

Reflexivní seminář k 

pedagogické praxi průběžné 

– asistentské  

0p+13s Zp 2 Mgr. Olga Malinovská, 

Ph.D. 

3/ZS PZ 

Seminář k bakalářské práci I 0p+0s Zp 4 vedoucí BP 3/ZS  

Pedagogická praxe souvislá 90h/s Kol 5 Mgr. Zuzana Bílková, 

PhD. 

3/LS PZ 

Seminář k bakalářské práci II 0p+0s Zp 4 vedoucí BP 3/LS  

Závěrečná redakce 

bakalářské práce 

0p+0s Zp 4 vedoucí BP 3/LS  

Povinně volitelné předměty – blok I: Zaměření na oblast předškolní pedagogiky 

Didaktika předškolního 

vzdělávání 

13p+26s Zk 3 doc. PhDr. Miluše 

Vítečková, Ph.D. 

2/ZS  

Matematická pregramotnost 13p+13s Zp 2 RNDr. Libuše Samková, 

Ph.D. 

2/LS  

Čtenářská pregramotnost 13p+13s Zp 2 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 3/ZS  

Výtvarné činnosti v mateřské 

škole 

0p+39s Zp 3 Mgr. Martina Lietavcová 3/LS  

Pohybové a hudební činnosti 

v mateřské škole 

0p+39s Zp 4 Mgr. Dita Podhrázská 3/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

V dané skupině je nutno splnit 14 kreditů. 

Povinně volitelné předměty – blok II: Zaměření na oblast vychovatelství 

Didaktika výchovné práce 26p+13s Zk 4 Mgr. Margareta 

Garabiková Pártlová, 

Ph.D. 

2/ZS  

Pedagogika volného času 13p+13s Zp 3 Mgr. et Ing. Renata 

Švestková, Ph.D. 

2/LS  

Didaktika a metodika 

estetických aktivit 

13p+26s Zp 4 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 3/ZS  

Didaktika a metodika 

psychomotorických aktivit 

13p+26s Zp 3 PhDr. Vlasta Kursová, 

Ph.D. 

3/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

V dané skupině je nutno splnit 14 kreditů. 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

V rámci státní závěrečné zkoušky bude probíhat obhajoba bakalářské práce (téma bakalářské práce bude vždy 

speciálněpedagogické).  

 

Povinná část SZZ (ústní zkouška) z předmětů: 

 Psychologie a pedagogika 

 Speciální pedagogika 

Volitelná část SZZ (ústní zkouška) z předmětů*: 

 Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením 

 Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením 

 Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením 

 Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s SPU 



 Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování 

*Student si volí povinně jeden, případně nepovinně druhý předmět z volitelné části SZZ. 

Další studijní povinnosti 

--- 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Témata obhájených bakalářských prací: 

Nešporová, P. (2007). Volnočasové aktivity u těžce mentálně handicapovaných dětí v denním stacionáři - 

kazuistické studie. 

Irrová, L. (2010). Kvalita života rodin s mentálně postiženým dítětem. 

Haršániová, P. (2015). Chronicky nemocné dítě na základní škole. 

Čedíková, A. (2017). Narušená komunikační schopnost u dětí s ADHD. 

Šmitmajerová, Š. (2018). Dítě se zrakovým postižením v běžné mateřské škole z pohledu pedagogů.  

Klausová, K. (2018). Možnosti rozvíjení percepčních schopností a dovedností u dětí s narušenou komunikační 

schopností (NKS) v logopedické třídě mateřské školy.  

Jakešová, M. (2018). Kvalita života u dětí s DMO z pohledu rodičů.  

  

Návrh dalších témat: 

Mapování volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji 

Intervence zaměřené na žáka se specifickou poruchou učení 

Dítě s kochleárním implantátem v mateřské škole 

Využití ICT při vzdělávání žáků s mentálním postižením 

Nestátní neziskové organizace a jejich role v podpoře rodičů s dítětem se zdravotním postižením 

Dítě-cizinec v mateřské škole 

 

  



Charakteristiky studijních předmětů 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do psychologie 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

Dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: písemný test, prezentace v semináři dle pokynů vyučujícího, docházka na přednášky a 

semináře. 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět vede studenty ke studiu psychologie jako vědní disciplíny, vysvětluje předmět zkoumání, jeho různé koncepce; 

základní metody a cíle vědecké psychologie. Seznamuje studenty se základními psychologickými kategoriemi, 

psychickými procesy a stavy. Dále jsou probírána tato témata: Biologická a sociokulturní determinace psychiky. 

Kognitivní procesy, jejich popis, teoretická pojetí a hlavní výkladové modely. Vztah kognice, těla a jazyka. Přehled vývoje 

chápání emocionálních a motivačně volních procesů; aktuální směry bádání. Vzájemné vztahy psychických procesů, 

psychická regulace.  

 

Kompetence: 

- Student/ka zná hlavní psychologické přístupy současné psychologie, její metody a cíle.   

- Student/ka chápe základní psychologické pojmy v oblasti kognitivních procesů, zná jejich hlavní pojetí. 

- Student/ka dovede znalosti kognitivní psychologie adekvátně používat pro porozumění psychickým procesům a 

stavům. 

- Student/ka umí popsat současný stav psychologického poznání v oblasti afektivních a motivačních procesů.  

- Student/ka rozumí vzájemné provázanosti psychických procesů.  

- Student/ka je schopen aplikovat tyto znalosti pro vysvětlování psychické regulace. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Obecná psychologie jako vědní disciplína (předmět, témata výzkumu, cíle, metody); hlavní psychologické směry 

a předmět jejich zkoumání.  

2. Biologická a sociokulturní determinace psychiky.  

3. Senzorické a percepční procesy, teorie percepce.  

4. Představy a fantazie, mentální reprezentace  

5. Vědomí a pozornost. Změněné stavy vědomí, nevědomí.  

6. Psychologie učení. Druhy a funkce jednotlivých druhů učení.  

7. Paměť a její funkce, procesy, druhy, modely.  

8. Pojmy, kategorie, sémantické sítě. Jazyk a řeč.  

9. Psychologické přístupy ke zkoumání myšlení; druhy myšlení. Rozhodování, algoritmické a heuristické postupy, 

teorie rozhodování. 

10. Afektivní procesy, emoce, emoční inteligence, regulace emocí.  

11. Motivační a volní procesy.  

12. – 13. Filosofické, kognitivní a neurologické přístupy k vymezení vědomí. Nevědomí a jeho různá pojetí. Modely 

psychiky. Integrace psychických procesů, psychická regulace. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Noel-Hoeksema, S., Frederickson, L. B., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál. 

Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 

Poláčková Šolcová, I. (2018). Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada.(vybrané kapitoly) 

Sternberg, R. J. (2009). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.(vybrané kapitoly) 

Stuchlíková, I. (2010). Motivace a osobnost. In M. Blatný a kol. Psychologie osobnosti (ss. 137-166). Praha: Grada. 

(vybrané kapitoly) 

 

Doporučená literatura: 

Corno, L., & Anderman, E. M. (2016). Handbook of educational psychology (Third edition). New York: Routledge, Taylor 

& Francis Group. 

Furnham, A. (2012). Psychologie. 50 myšlenek, které musíte znát. Praha: Slovart. 

Hartl, P., & Hartlová, H. (2009). Psychologický slovník. Praha: Portál.  

Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publishing. 

Koukolík, F. (2008). Sociální mozek. Praha: Karolinum. 

Koukolík, F. (2003). Já. O mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum. 

Nakonečný, M. (2011). Psychologie. Přehled základních oborů. Praha: Triton. 

Slaterová, L. (2008). Pandořina skříňka. Největší psychologické experimenty 20. století. Praha: Argo. 

Solms, M., & Turnbull, O. (2014). Mozek a vnitřní svět. Praha: Portál. 

Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha: Portál. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Obecná pedagogika a teorie výchovy 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

 Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího a její prezentace v rámci semináře. 

 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% přednáška 

50% seminář 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět se zabývá různým pojetím výchovy ve směru porozumění možnostem a mezím výchovného působení 

v kontextu pozice speciálního pedagoga jako subjektu tohoto působení i jako partnera výchovných institucí (rodina, 

škola). V rámci přenášek a seminářů bude hlouběji pracováno s tématy: Situace jako pedagogický problém. Sociologické 

a psychologické aspekty výchovy. Porozumění vztahu prostředí a výchovy. Intencionální a funkcionální pojetí výchovy. 

Alternativní a tradiční chápání výchovného vztahu. Edukační, výchovné poslaní speciálního pedagoga a jeho 

komunikace s klientem, partnerem v poradenském procesu. Školní výchova a vzdělávání a jeho aktuální trendy a 

problémy, komunikace se školou, působení speciálního pedagoga ve škole. Zásady interakce s žáky a principy kooperace 

s učiteli. Spolupráce s rodinou a komunikace s rodičem a dítětem. Výchova a sebevýchova jako cíl pedagogického 

působení v intencích profese speciálního pedagoga.  

 

Kompetence:  

 Student/ka se orientuje v jednotlivých odpřednášených koncepcích výchovy a dokáže v rámci probíraných 

témat i adekvátně reagovat a diskutovat. 

 Student/ka aplikuje některé poznatky přímo ve svých průběžných i souvislých praxích. 

 Student/studentka dokáže reflektovat svou dosavadní praxi z pohledu probraných témat.   

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Osobnost a její výchova. Různé výchovné koncepce osobnosti. 

 Problematika interiorizace a exteriorizace ve výchově a vzdělávacím proces. 

 Situace jako pedagogický problém.  

 Problematika socializace osobnosti. Problematika začlenění do sociálních skupin. Role 

a jejich vliv na dezintegraci osobnosti. 

 Sebereflexe, sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova. 

 Socializace a individualizace. 

 Škola a její výchovná a vzdělávací role, trendy, problémy, komunikace s žákem, učitelem. 

 Rodina a její výchovná role, komunikace s rodičem a dítětem.  

 Sociální vztahy jako jeden ze základních prvků výchovy. Sociální pedagogická komunikace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Dvořáková, M. et al. (2015). Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. (vybrané kapitoly)  

Feřtek, T. (2015).  Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová beseda.(vybrané kapitoly)  

Pelikán, J. (1995). Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis. (vybrané kapitoly) 

Vališová, A., & Kasíková, H. a kol. (2011).  Pedagogika pro učitele. Praga: Grada.  

 

Doporučená: 



De Bruyckere, P., Kirschner, P., & Hulshof, C. (2015). Urban myths about learning and education. Amsterdam: 

Elsevier. 

Fromm, E. (2001).  Mít nebo být?  Praha: Aurora.   

Kasíková, H.  (2016).  Kooperativní učení, kooperativní škola. 3. vyd.  Praha: Portál.  

Lorenz, K.  (2000).  Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia.  

Průcha, J.  (2009).  Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.  

Průcha, J.  (2015).  Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál. 

Svoboda, J.,  & Němcová, L. (2015).  Krizové situace výchovy a výuky. Praha: Triton.  

Vališová, A. a kol. (1998).  Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum.  

Vašutová, J. a kol.  (1998). Kapitoly z pedagogiky. Praha: UK.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociologie pro speciální pedagogy 

Typ předmětu povinný Dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: prezentace zadaného tématu v semináři. 

Garant předmětu Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět je založen na výkladu základních pojmů, teoretických přístupů a metod sociologického poznání, zároveň studenty 

seznamuje se sociologickou analýzou vybraných sociálních problémů dnešní společnosti. Cílem kurzu je pěstovat u 

studentů vědecko-kritický pohled na strukturu moderní společnosti a procesy sociální změny a rozvíjet jejich schopnost 

používat zavedené sociologické kategorie a s jejich pomocí samostatně analyzovat sociální problémy.  

 

Kompetence: 

 Student/ka se bude orientovat v základních sociologických konceptech a teoriích. 

 Student/ka bude schopnost kriticky hodnotit společenské problémy. 

 Student/ka bude schopen aplikovat sociologické koncepty a znalosti při vlastní pedagogické praxi. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1.  Předmět sociologie, vztah sociologie k jiným společenským vědám. Metody sociologického studia společnosti. 

2.  Příroda, kultura a společnost. 

3.  Jedinec, skupina a společnost, proces socializace.  

4.  Sociální role a sociální jednání, interakce v každodenním životě, sociální instituce.  

5.  Sociální struktura společnosti, stratifikace, sociální nerovnosti, třídy a vrstvy.  

6.  Sociální status, mobilita, sociální kapitál.  

7.  Skupiny, dav a kolektivní jednání.  

8.  Sociální demografie.  

9.  Sociologie rodiny a životního cyklu.  

10. Sociologie vzdělání a školy.  

11. Sociologie práce a nezaměstnanosti. 

12. Chudoba, marginalizace a sociální exkluze. 

13. Sociální dimenze postižení, sociální intervence ve speciální pedagogice, problematika rodiny. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Disman, M. (2014). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly) 

Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo. (vybrané kapitoly) 

Havlík, R. (2015). Úvod do sociologie (Vyd. 6., přeprac). Praha: Karolinum. 

Doporučená: 

Bauman, Z. (2004). Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 

Cuin, C. H., & Gresle, F. (2004). Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Harvey, D. (1992). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Wiley-Blackwell. 

Jandourek, J. (2008). Průvodce sociologií. Praha: Grada. 

Keller, J. (2011). Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 

Lyons, P., & Kindlerová, R. (2015). 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 

Maříková, H. (2010). Jaká je naše společnost?: otázky, které si často klademe--. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON). 



Montoussé, M., & Renouard, G. (2005). Přehled sociologie. Praha: Portál. 

Pančocha, K., Procházková, L., & Sayoud Solárová, K. (2013). Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým 

osobám a seniorům se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. 

Pipeková, J., Vítková, M., Bartoňová, M., Pančocha, K., Slepičková, L., Řehulka, E., & Vaďurová, H. (2014). Od edukace 

k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení = From education to social inclusion 

of people with health disabilities with focus on intellectual disabilities (2. upravené vydání). Brno: Masarykova univerzita. 

Sirovátka, T. et al. (2006). Nová sociální rizika a sociální vyloučení jako výzva pro českou sociální politiku. Brno: 

Masarykova univerzita, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR. 

Šubrt, J. a kol. (2014). Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha: Karolinum. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do studia speciální pedagogiky 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: aktivní zapojení studentů v rámci seminářů, účast min. v 80% časové dotaci předmětu, 

vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího a její prezentace. 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět seznamuje studenty se speciální pedagogikou jakožto vědním oborem a vymezuje její interdisciplinární vztahy. 

Zvláštní pozornost je zaměřena na vznik a vývoj speciální pedagogiky, na její současné pojetí a výhledy a v návaznosti 

taktéž na základní speciálně pedagogickou terminologii. Pozornost je též věnována historickému vývoji v oblasti péče, 

pomoci a podpory zaměřené na osoby se speciálními potřebami a současnému systému jejich vzdělávání. V tomto 

kontextu jsou jednotlivé cílové skupiny speciální pedagogiky představeny.  

 

Kompetence: 

 Student/ka orientuje se v odborné terminologii oboru a aktivně ji využívá. 

 Student/ka rozlišuje základní kategorie zdravotního postižení či sociálního znevýhodnění. 

 Student/ka dovede interpretovat a reflektovat historické souvislosti péče o osoby se zdravotním postižením. 

 Student/ka umí interpretovat a reflektovat historické souvislosti vývoje speciální pedagogiky. 

 Student/ka dovede diferencovat dílčí disciplíny oboru. 

 Student/ka zná současné trendy v oblasti začleňování osob se ZP či sociálním znevýhodněním do společnosti. 

 Student/ka  dovede charakterizovat dílčí prostředky procesu ucelené rehabilitace.  

 Student/ka zná základní metody speciální pedagogiky. 

 Student/ka se orientuje v systému institucionální péče o jedince se SVP, ve vzdělávacím systému jedinců se SVP. 

 Student/ka rozumí speciálním vzdělávacím potřebám jedinců se SVP v souvislostech druhu zdravotního 

postižení. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky:  

1.   Speciální pedagogika – předmět, cíl, související vědy, terminologie (SVP, PO), vývoj, trendy a členění oboru. 

2.   Osobnost člověka s postižením, proces socializace, fáze vyrovnávání s postižením. 

3.   Základní SPPG metody, komplexní rehabilitace. 

4.   Systém péče o jedince s postižením, resort MPSV, MZ, Neziskové organizace pro osoby se SVP. 

5.   Školský poradenský systém a platná legislativa. 

6.   Speciálně pedagogická diagnostika a prevence. 

7.   Speciálně pedagogický přístup k žákům/ studentům s vadami zraku. 

8.   Speciálně pedagogický přístup k žákům/studentům s vadami sluchu. 

9.   Speciálně pedagogický přístup k žákům/studentům s tělesným postižením. 

10. Speciálně pedagogický přístup k žákům/studentům s narušenou komunikační schopností. 

11. Speciálně pedagogický přístup k žákům/studentům s poruchami autistického spektra. 

12. Speciálně pedagogický přístup k žákům/studentům s mentálním, příp. kombinovaným postižením. 

13. Speciálně pedagogický přístup k žákům/studentům s poruchami chování. 

 

Semináře: 

Obsahově korelují s tematickými okruhy přednášek. Prohlubují a prakticky rozšiřují přednášková témata. 

 



Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 

Fischer, S., Škoda, J., Svoboda, Z., & Zilcher, L. (2014). Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými 

potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton. 

Renotiérová, M., & Ludíková, L. (2006). Speciální pedagogika (4. vyd). Olomouc: Univerzita Palackého.(vybrané 

kapitoly) 

Slowík, J. (2016). Speciální pedagogika (2., aktualizované a doplněné vydání). Praha: Grada.(vybrané kapitoly) 

Valenta, M., Hutyrová, M., Langer, J., Ludíková, L., Mlčáková, R., & Müller, O., et al. (2014). Přehled speciální 

pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Anderlik, L. (2014). Cesta k inkluzi: úvahy z praxe a pro praxi. Praha: Triton. 

Bartoňová, M., & Vítková, M. (2016). Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním 

prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido. 

Hodkinson, A., & Vickerman, P. (c2009). Key issues in special educational needs and inclusion. Los Angeles: SAGE. 

Janderková, D. (2012). Speciální pedagogika v příbězích (kazuistikách). Brno: Mendelova univerzita v Brně. 

Šenkýřová, R. (2002). Úvod do základů terminologie pro speciální pedagogy. Brno: Masarykova univerzita Brno. 

Švamberk Šauerová, M., Špačková, K., & Nechlebová, E. (2012). Speciální pedagogika v praxi: diagnostika a současný 

systém péče, komunikace ve školní a rodinné edukaci, nápravné programy a pomůcky, edukační a relaxační techniky. 

Praha: Grada. 

Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese (Vyd. 4). Praha: Portál. 

Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štech, S. (2001). Psychologie handicapu. Praha: Karolinum. 

Valenta, M. (2015). Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://is.muni.cz/osoba/1615


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Medicínská propedeutika I (somatologie a somatopatologie) 

Typ předmětu povinný Dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 %  

 

Vyučující 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Studenti se seznámí s teoretickými základy funkční anatomie a fyziologie, tyto základy budou aplikovány na patologii 

dětského, dorostového a dospělého věku (klinickou charakteristiku, etiologii a patogenezi nejčastějších onemocnění).  

 

Kompetence: 

- Student/ka si osvojí základní teoretické vědomosti funkční anatomie a fyziologie. 

- Student/ka získá dovednosti první pomoci, zdravotní prevence, hygieny. 

- Student/ka bude schopen/a  získané dovednosti z oblasti první pomoci, zdravotní prevence a hygieny aplikovat 

do praxe. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

Přednášky: 

1. Úvod. Vývoj pasivního pohybového aparátu těla a jeho patologie.  

2. Vývoj aktivního pohybového aparátu těla a jeho patologie. 

3. Kardiovaskulární systém a jeho patologie. 

4. Trávicí systém. Výživa člověka. Alergie. Potravinové intolerance. 

5. Dýchací a vylučovací systém a jejich patologie. 

6.-8. Systém nervový. Biologické souvislosti u patologií NS. 

9. Smysly a jejich patologie. 

10. Endokrinní systém a nejčastější patologie. 

11. Fyzický ontogenetický vývoj člověka, věkové specifičnosti, nejčastější onemocnění vázaná na věková období, 

     vývojové poruchy a jejich projevy.  

12.-13. První pomoc.  Zdravotní prevence. Hygiena (fyzická a duševní, školní a pracovní hygiena, prevence závislostí 

            a vyhoření). Infekční nemoci. Civilizační choroby. 

 

Semináře: 

1.-2. Fyziologie a patologie buňky. Imunitní procesy. Patofyziologie zánětu. Alergie. Potravinové intolerance. 

Psychosomatická onemocnění. Vrozené vývojové vady obecně. 

3.-4. Genetika – základní principy dědičnosti u člověka, nejčastější onemocnění, vliv vnějších podmínek. 

5.-6. Ontogenetický vývoj. Patologie prenatálního, perinatálního a postnatálního vývoje se zaměřením na období do 

mladšího školního věku.  

7. Pohybový systém. Růst, hodnocení růstu. Vadné držení těla, plochá noha, vady páteře. 

8.-9. Nervový systém. Patologie CNS a PNS výběrově. 

10. Patologie sluchového vnímání a patologie související s rovnovážným ústrojím. 

11. Patologie zrakového vnímání. 

12.- 13. Patologie orgánových soustav – výběrově, dle zájmu a zaměření studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Hrušková M., & Gutvirth, J. (2010). První pomoc (nejen) pro školní praxi. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

Machová, J. (2016). Biologie člověka pro učitele. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum. (vybrané kapitoly) 

Zajíc, M. (2008). Kapitoly ze somatopatologie pro speciální pedagogy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského.  

 

Doporučená: 

Hutchinson, M., Mallatt, J., & Marieb, E. N. (2013). Lidské tělo: obrazový atlas latinsko-česko-anglický (2. vydání). Brno: 

Computer Press, a.s. 

Křivánková, M., & Hradová, M. (2009). Somatologie. Praha: Grada.  

Mačák, J., Mačáková, J., & Dvořáčková, J. (2012). Patologie. 2., dopl. vyd. Praha: Grada. (a novější vydání) 

Novotný, I., & Hruška, M. (2015).  Biologie člověka. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Fortuna.  

Orel, M. a kol. (2014). Somatopatologie. Praha: Grada.  

Stříteský, J. (2001).  Patologie. Vyd. 1. Olomouc: EPAVA. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu ICT 

Typ předmětu povinný dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: vytvoření elektronické podpory výuky na zadané téma a její prezentace. 

Další požadavky na studenta: absolvování vstupního IT testu (úspěšnost 80%, povolen je jeden opravný pokus), účast 

v seminářích (70%), vypracování všech krátkodobých úkolů (z týdne na týden). 

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je prohloubit základní znalosti používání počítače, operačního systému, aplikací, grafiky. Pozornost 

bude věnována objasnění možností počítačové podpory jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednotlivé 

oblasti budou probírány v samostatných tématech, v rámci praktické výuky budou studenti řešit v týmech zadané 

praktické úkoly. 

 

Kompetence: 

- Student/ka zná podmínky a možnosti počítačové podpory dětí/ žáků/ studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

- Student/ka dokáže vhodně aplikovat moderní technologie s ohledem na potřeby cílových skupin. 

- Student/ka umí vytvořit texty pro znevýhodněné čtenáře. 

- Student/ka dokáže vytvořit srozumitelné prezentace.  

- Student/ka se orientuje v možnostech počítačové komunikace pro osoby se znevýhodněním (elektronická pošta, 

chat, MSN, Skype, Google). 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Počítačová, digitální, mediální a informační gramotnost. 

 ICT v Rámcových vzdělávacích programech. 

 Didaktika práce s digitálními technologiemi. 

 Asistivní technologie. 

 Elektronická podpora výuky. 

 Speciální hardware. 

 Speciální software. 

 Počítačová bezpečnost. Hygiena, ergonomie, pravidla bezpečnosti práce s ICT.  

 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Zikl, P. a kol. (2011).  Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Vyd. 1. Praha: Grada. 

Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido. (vybrané 

kapitoly) 

 

Doporučená:  

Adamus, P., Franiok, P., Kaleja, M., & Zezulková, E. (2015). Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta. Kapitola 1. 

Daňová, M. (2008).  Metodika úpravy textů: pro znevýhodněné čtenáře. Vyd. 1. Praha: Grada. 

Donohue, C. (2015). Technology and Digital Media in the Early Years: Tools for Teaching and Learning. New York: 

Routledge.  

Franců, M. (2007).  Jak zvládnout testy ECDL. Brno: Computer Press. 



Glozar, J., Kastnerová, L., Nečas, O., Ondra, S., & Peňáz, P. (2007). Přístupnost e-learningu pro studenty s postižením. 

Masarykova univerzita: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. 

Hersh, M. A., & Johnson, M. S. (Eds.) (2008). Technology for Visually Impaired and Blind People. London: Springer-

Verlag.  

(Googlebooks:http://books.google.com/books?id=HIBPnRAhhgC&printsec=frontcover&dq=assistive+technology&hl=s

k&ei=JX2XTKHzKcXAswaWz6hk&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q6AEwATgK#v=onepa

ge&q&f=false). 

Horný, S. (1997).  Počítačová typografie a design dokumentů. Vyd. 1. Praha: Grada. 

Chaudron, S. (2015). Young Children (0-8) and Digital Technology. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union. 

Kalaš, I. (2011). Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Bratislava: Ústav informácií 

a prognóz školství.  

Puerling, B. (2018). Teaching in the Digital Age for Preschool and Kindergarten: Enhancing Curriculum with Technology. 

Redleaf Press.  

Sak, P. a kol. (2007).  Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Praha: Portál. 

Valenta, P., Brom, Z., & Kellerová, I. (2016). Mediální činnosti v předškolním a mladším školním věku. Praha: Raabe. 

Watkinson, A. (2013).  Informační a komunikační technologie pro inkluzi. Pokrok a příležitosti evropských zemí. Brusel: 

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk I (Aj) 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test, požadovaná úspěšnost 70%. 

Další požadavky na studenta: seminární práce na zadané téma, četba odborného textu podle vlastního výběru z určené 

oblasti zájmu studenta. 

Garant předmětu  PhDr. Lenka Hessová 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

 100% 

Vyučující 

 PhDr. Lenka Hessová 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem kurzu je prohloubení znalostí studenta v oblasti komunikace v cizím jazyce na osobní a posléze na profesní a 

odborné úrovni. Předpokládaná je vstupní znalost studenta na úrovni B1, přičemž v úvodní části kurzu probíhá ověření 

těchto znalostí a jejich používání v průběhu komunikace. Náplní kurzu je systematické utřiďování získaných vědomostí 

s cílem používat cizí jazyk jednak v běžné i profesní komunikaci, a dále vytvořit prostředí pro četbu odborných textů 

v oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky. 

 

Kompetence:  

- Student/ka má hlubší poznatky v oblasti osobní a profesní komunikaci.  

- Student/ka je schopen/na číst a porozumět autentickému odbornému textu. 

-   

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Getting to know each other. 

 Telling the life story. Finding out details in conversation. 

 Expressing ideas. 

 Defining things. 

 Giving opinions. 

 Giving instructions. 

 Summarizing. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Oxenden, C., & Latham-Koenig, C. (2007).  New English File Pre-Intermediate. Oxford: OUP. 

 

Doporučená: 

Anderson, K., Maclean, J., & Lynch, T. (2005).  Study Speaking. Cambridge University Press. 

Jones, L. (2002). Working in English. Cambridge University Press. 

Murphy, R. (2004).  English Grammar in Use. Cambridge: CUP. 

Ur, P. (2012).  Discussions that Work. Task-centred Fluency Practice. Cambridge University Press. 

 

Materiály z e-learningového kurzu v prostředí Moodle. 

Články z odborných časopisů podle vlastního výběru. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk I (Nj) 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test, rozprava o textu.  

Další požadavky na studenta: vstupním požadavkem je znalost německého jazyka na úrovni B1.1. Aktivní účast na výuce, 

četba odborného textu o rozsahu 10 stran (volba tématu záleží na zaměření studenta, studentky), volbu textu je nutno 

předem konzultovat s garantem předmětu nebo s vyučujícím. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. - 50% - vytvoření koncepce kurzu, výuka 

konzultace, pomoc studentům při výběru odborných textů, účast na ústní části 

zápočtu. 

Vyučující 

Dr. phil. Zdeněk Pecka 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je rozvíjet znalosti z němčiny ve vztahu k osobní a profesní komunikaci. Studující budou výběrově 

pracovat s autentickými věcnými texty v oboru pedagogika, psychologie a speciální pedagogika. 

 

Kompetence: 

- Student/ka si systematizuje a prohloubí dosud nabyté znalosti z němčiny na úroveň B1.2. 

- Student/ka bude schopen/a číst odborné texty v němčině. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Nachfragen und Verständnis sichern. 

 Weiterbildung. 

 Bewerbungen. 

 Wichtigkeit ausdrücken. 

 Biografie erzählen. 

 Umfrage, Diskussion. 

 Präsentationen halten. 

 Regeln diskutieren. 

 Werbung und Interview. 

 Wunschvorstellungen ausdrücken, Ereignisse zusammenfassen. 

 Zustimmung ausdrücken, rückfragen. 

Überzeugung ausdrücken. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Braun-Podeschwa J., Habersack, Ch., & Pude, A. (2015).  Menschen B1.2.  München: Hueber Verlag. 

Původní odborné texty z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky – dle výběru studenta/studentky. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická praxe průběžná náslechová  

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+52c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Korekvizity: Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné náslechové 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: absolvování pedagogické praxe v rozsahu 4 hodiny týdně na pracovišti určeném fakultou, povinná účast 100%. 

Účast v Reflexivním semináři k pedagogické praxi náslechové a splnění požadavků v tomto předmětu. Vedení a odevzdání 

deníku praxe. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

60% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

V rámci pedagogické praxe náslechové se student seznámí s prostředím a provozem následujících zařízení: běžná mateřská 

škola, základní škola, školní družina a zařízení pro volný čas. Pod vedením fakultního vyučujícího a garanta praxe na 

daném pracovišti se student zaměří na fungování školy/zařízení, osobnost učitele/vychovatele/lektora a sledování 

výchovně-vzdělávacího procesu.  

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje v provozu navštěvovaného zařízení. 

- Student/ka má přehled o požadavcích na výkon povolání učitele/vychovatele/pedagoga volného času. 

- Student/ka získá základní dovednosti v oblasti systematického procesu pedagogického pozorování. 

- Student/ka se naučí respektovat potřeby dítěte/žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu. 

 

V rámci své praxe by student měl pozorovat a do deníku praxe písemně reflektovat především tyto oblasti: 

- Fungování školy a provoz dalších školských zařízení (výchovná a ubytovací zařízení, školní stravování). 

- Struktura nabízených služeb včetně volnočasových aktivit. 

- Role učitele a asistenta pedagoga ve třídě/skupině, jejich vztah k ostatním pracovníkům zařízení a rodičům 

dětí/žáků. 

- Činnosti učitele (asistenta pedagoga) v přímé a nepřímé práci (administrativní úkoly, vedení dokumentace žáků, 

příprava na vyučování, mimoškolní aktivity a exkurze). 

- Další činnosti související s výchovou a vzděláváním dítěte/žáka se SVP (terapie, práce se školním speciálním 

pedagogem, logopedem). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika (Vydání druhé). Praha: Portál. 

Vališová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011). Pedagogika pro učitele (2., rozšířené a aktualizované vydání). Praha: 

Grada. (vybrané kapitoly) 
 

Doporučená:  

Bittmannová, L. (2019). Speciálněpedagogické minimum pro učitele: co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Praha: Pasparta.  

Dvořáková, M., Kolář, Z., Tvrzová, I., & Váňová, R. (2015). Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada.  

Forlin, C. (c2010). Teacher education for inclusion: changing paradigms and innovative approaches. London: Routledge. 

Kaleja, M. (2015). (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta 

veřejných politik. 

Kendíková, J. (2016). Vademecum asistenta pedagoga. Praha: Pasparta Publishing.  

Kotrba, T., & Lacina, L. (2015). Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga (Třetí vydání). Brno: 

Barrister & Principal.  

Langer, J. (2016). Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci.  



Lechta, V. (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál.  

Lipnická, M. (2017). Poradenská činnost učitele v mateřské škole. Praha: Portál.  

Lukášová, H. (2015). Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních 

studií.  

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.  

Průcha, J. (2017). Moderní pedagogika (Šesté, aktualizované a doplněné vydání). Praha: Portál.  

Svobodová, E., & Vítečková, M. (2017). Osobnost předškolního pedagoga: sebereflexe, sociální kompetence a jejich 

rozvíjení. Praha: Portál. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2017). Praha: MŠMT. 

Šmelová, E., & Prášilová, M. (2018). Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Portál.  

Štoček, M. (2018). Rukověť výchovného poradce a školního metodika prevence: (základní škola) : (školní rok 

2018/2019) (23. vydání, verze 1.2018). Nový Bydžov: aTre.  

Tesařová, M. (2016). Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Praha: Portál.  

Zilcher, L., & Svoboda, Z. (2019). Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků. Praha: Grada. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné náslechové 

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Korekvizity: Pedagogická praxe průběžná náslechová 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní účast na semináři, odevzdání záznamu o strukturovaném pozorování. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

V rámci tohoto předmětu se student/ka naučí základní reflektivní postupy tak, aby mohl/a účelně rozvíjet své dovednosti 

ve výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem předmětu je vybavit studenta/ku znalostmi v oblasti pedagogického pozorování 

a naučit ho/ji své postřehy a zkušenosti následně reflektovat. 

 

Kompetence: 

- Student/ka se naučí efektivně využívat pedagogické pozorování. 

- Student/ka bude schopen/a všímat si různých situací ve škole/školském zařízení. 

- Student/ka bude schopen/a kriticky přemýšlet nad rizikovými situacemi a konflikty ve škole. 

- Student/ka dokáže reflektovat svůj postoj k negativním situacím ve školním prostředí a možnému vlastnímu 

způsobu řešení těchto situací. 

 

Hlavní témata předmětu: 

 Metody a postupy reflexe praxe – teorie. 

 Zpětná vazba a supervize jako nástroj kvality. 

 Diskuze k vybraným případům. 

 Rozbor záznamu o strukturovaném pozorování. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Korthagen, F. A. J. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido. 

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Vyd. 2). Praha: Portál. (vybrané 

kapitoly) 

 

Doporučená: 

Nezvalová, D. (2000). Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vývojová psychologie 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná.  

Další požadavky na studenta: vypracování kazuistiky dítěte/žáka. 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem kurzu je nabídnout studentům ty poznatky z vývojové psychologie, které jsou zásadní pro práci speciálního 

pedagoga. Studenti se seznámí s principy ontogeneze lidské psychiky a specifiky jednotlivých vývojových stádií. Budou 

představeny základní periodizace a teorie psychického vývoje. 

 

Kompetence: 

- Student/ka  si osvojí základní terminologii z vývojové psychologie. 

- Student/ka chápe vývojovou podmíněnost zrání osobnosti. 

- Student/ka umí pojmenovat rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj osobnosti. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Biologické vs. sociální mezníky a činitelé vývoje.  

 Respekt k individuálním vývojovým zvláštnostem. 

 Základní vývojové teorie. 

 Prenatální vývoj a porod.  

 Období kojence a batolete.  

 Předškolní věk: - Mladší školní věk.  

 Starší školní věk.  

 Dospívání.  

 Raná, střední a pozdní dospělost.  

 Stáří.  

 Ohrožení psychického vývoje. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hoeksema, S., Fredericson, B. L., Loftu, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: 

Portál, 3. kapitola. Psychický vývoj, str. 92-126., str. 132-135.  

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada. 

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Vágnerová, M. (2000).  Vývojová psychologie. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Bjorklund, D. F., & Pellegrini, A. D. (c2002). The origins of human nature: evolutionary developmental psychology (3rd 

print). Washington: American Psychological Association. 

Colorosová, B. (2008).  Krizové situace v rodině.  Praha: Ikar. 



Essa, E. (2011). Jak pomoci dítěti. Metody zvládání problémů dětí v předškolní výchově. Brno: C-Press Brno. 

Faber, A., & Mazlish, E. (2007). Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali, jak poslouchat, aby nám teenageři 

důvěřovali. Praha: C-Press. 

Fraibergová, S. H. (2002). Magické roky. Praha: Triton.  

Havigerová, J. M. (2012).  Pět pohledů na nadání, Praha: Grada.  

Hoskovcová, S., & Suchochlebová Ryntová, L. (2009).  Výchova k psychické odolnosti dítěte: silní pro život. Praha: 

Grada. 

Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada. 

Kopřiva, P. a kol. (2008).  Respektovat a být respektován.  Kroměříž: Spirála. 

Lacinová, L., & Škrdliková, P. (2008). Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově povoleny.  Praha: Portál. 

Leman, K. (2008).  Sourozenecké konstelace. Portál: Praha. 

Liedloffová, J. (2007). Koncept kontinua: hledání ztraceného štěstí pro nás i naše děti.  Praha: Dharma Gaia. 

Matějček, Z., & Dytrych, Z. (1999). Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Praha: Grada.  

Matějček, Z. (2007).  Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál. 

Michalová, Z. (2012). Předškolák s problémovým chováním. Praha: Portál.  

Satirová, V. (2006). Kniha o rodině. Praha: Práh. 

Selzer, W. J. (2008). Sedm němých let. Příběhy z rodinné psychoterapie. Praha: Portál. 

Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum. 

Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kurikulum pro předškolní a školní vzdělávání 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je získat přehled o cílech a obsahu vzdělávání v České republice a znalost kurikulárních dokumentů. 

Předmět se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání v České republice, mimořádná pozornost je věnována cílům a 

obsahu předškolního a školního vzdělávání. Pozornost je dále věnována rámcovým vzdělávacím programům pro 

předškolní, základní a střední vzdělávání. 

  

Kompetence: 

 Student/ka zná strategie vzdělávací politiky v České republice. 

 Student/ka se orientuje v cílech vzdělávání v České republice. 

 Student/ka se orientuje v obsahu kurikulárních dokumentů. 

 Student/ka zná rámcové vzdělávací programy pro předškolní a školní vzdělávání. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Systém vzdělávání v České republice. 

2.-3. Přehled kurikulárních dokumentů. 

4.  Cíle vzdělávání v České republice. 

5. Proměny obsahu vzdělávání po roce 1989. 

6.-8. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

9.-11. Rámcový vzdělávací program pro základní a střední vzdělávání. 

12.-13. Strategie vzdělávací politiky v České republice. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2017). Praha: MŠMT. 

MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice; Bílá kniha. Praha: ÚIV. 

 

Doporučená: 

Apple, M. (2009). Ideology and curriculum (3rd ed.). New York: Routledge. 

Janík, T., & Pešková, K. (2012). Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Janík, T., Knecht, P., & Najvar, P. (2010). Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido. 

Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido. 

Kalhous, Z., & Obst, O. et al. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál. 

Kolláriková, Z., & Pupala, B. (2001). Předškolní a primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: 

Portál.  

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido. 

Navrátil, S., & Mattioli, J. (2013). Vyučování, učení a kvalita vzdělání pro 21. století. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského. 

Null, J. W. (2011). Curriculum: from theory to practice. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. 

Šmelová, E., & Prášilová, M. (2018). Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Portál. 



Turková Kubátová, H. (2011). Tvorba školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Bakalářská práce, PF 

JU České Budějovice. 

Vališová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011). Pedagogika pro učitele.  Praha: Grada. 

Veteška, J. (2011). Proměny školního vzdělávání v biodromálním kontextu (Vydání I). Praha: Dashöfer. 

Zprávy o národní politice ve vzdělávání: Česká republika. (1996). Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Medicínská propedeutika II (neurologie, psychiatrie) 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Medicínská propedeutika I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: docházka 80%. 

Garant předmětu doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. 

MUDr. Drahoslava Tišlerová 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. 30% 

MUDr. Drahoslava Tišlerová 70% 

Vyučující 

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. 

MUDr. Drahoslava Tišlerová 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy oboru neurologie a psychiatrie, představit vybraná neurologická a 

psychiatrická onemocnění, jejich etiologii a symptomatologii. Dále se předmět zaměřuje na oblast terapie jedinců s výše 

uvedenými onemocněními.  

 

Kompetence: 

- Student/ka zná základní pojmy z oboru neurologie a psychiatrie. 

- Student/ka se orientuje v jednotlivých typech neurologických a psychiatrických onemocnění. 

- Student/ka zná možnosti terapie jednotlivých neurologických a psychiatrických onemocnění.  

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Základní terminologie, mícha, míšní syndromy, řízení pohybu. 

 Mozkový kmen, mozeček, extrapyramidový systém, mozková kůra, analyzátory. 

 Postižení mozkových laloků, poruchy symbolických funkcí, postižení komor, likvorových cest a plen. 

 Úrazy mozku, úrazy míchy. 

 Cévní mozkové příhody, nádory mozku a míchy. 

 Demyelinizační onemocnění - roztroušená skleróza mozkomíšní, epilepsie, degenerativní onemocnění. 

 Obecná a speciální psychiatrie – přehled. 

 Úzkostné poruchy, schizofrenie, deprese. 

 Psychické poruchy v dětství a adolescenci a jejich terapie. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hosák, L., Hrdlička, M., & Libiger, J. (2015). Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum. (vybrané kapitoly) 

Ošlejšková, H. (2018). Aktuální kapitoly z dětské neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, Medical education. 

Seidl, Z. (2015). Neurologie pro studium i praxi (2., přepracované a doplněné vydání). Praha: Grada Publishing.(vybrané 

kapitoly) 

 

Doporučená: 

Buršíková, D. (2019). Dítě s epilepsií v prostředí školy. Praha: Triton. 

Druga, R., Grim, M., & Dubový, P. (c2011). Anatomie centrálního nervového systému. Praha: Galén. 

Grambal, A., Praško, J., & Kasalová, P. (2017). Hraniční porucha osobnosti a její léčba. Praha: Grada Publishing. 

Koukolík, F. (2002). Lidský mozek: funkční systémy: normy a poruchy (2. aktualiz. a rozš. vyd). Praha: Portál. 

Kraus, J. (2005). Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing. 

Kubala Havrdová E. (2005). Roztroušená skleróza: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf. 

Manji, H., Connolly, S., Kitchen, N. D., Lambert, C., & Mehta, A. (2014). Oxford handbook of neurology (Second edition). 

Oxford: Oxford University Press. 

Orel, M. (2016). Psychopatologie: nauka o nemocech duše (2., aktualizované a doplněné vydání). Praha: Grada. 



Seidl, Z. (2008). Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada. 

Straková Jirků, L. (2018). Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících: příručka pro terapeuty, psychology i 

rodiče: pohledem kognitivně behaviorální terapie. Praha: Pasparta. 

Svoboda, M., Češková, E., & Kučerová, H. (2015). Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology a speciální 

pedagogy (Vydání třetí). Praha: Portál. 

Šlapal, R. (2002). Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido. 

Šlapal, R. (2007). Vývojová neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido. 

Vítek, J. (2007). Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy: úvod do neurologie: úvod do oftalmologie: texty k 

distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Etika v pomáhajících profesích 

Typ předmětu povinný dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemným rozborem praktického etického problému a aktivní diskuzí při výuce student/ka prokáže porozumění 

souvislostem a základní orientaci v dané problematice, včetně orientace v doporučené literatuře. 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět se věnuje v obecné rovině základním pojmům, otázkám a problémům etiky. Respektuje holistické pojetí 

člověka, integritu dimenze biologické, psychické a spirituální. Všímá si vztahu člověka k sobě samému (sebepojetí), k 

okolnímu světu, ale i místa člověka v něm. Pozornost je věnována problematice profesní identity a profesní etiky (etické 

kodexy). Na platformě tzv. pomáhajících profesí jsou akcentována zejména ta povolání, která mají bezprostřední vztah k 

výchovně vzdělávací činnosti. Nejsou opomenuta ani rizika, jež mohou nastat při výkonu těchto profesí (např. syndrom 

vyhoření). 

 

Kompetence: 

 Student/ka získá základní orientaci v problematice profesní identity a etiky bezprostředně související s výkonem 

pomáhajících profesí. 

 Student/ka zná možná rizik, jichž se výkon povolání speciálního pedagoga bezprostředně dotýká. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Otázky týkající se podstaty člověka. 

 Základní pojmy související s etikou. 

 Vztah člověka k sobě samému, k okolnímu světu (k přírodě a věcem). 

 Vztah člověka k životu (úcta k životu, ochrana lidského života.) 

 Problémy spojené s výkonem pomáhajících profesí (komunikační problémy, syndrom vyhoření, syndrom 

pomocníka). 

 Člověk a transcendentno (světová náboženství, církve náboženské společnosti, sekty, ekumenismus,  

fundamentalismus). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Jankovský, J. (2018). Etika pro pomáhající profese, 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Triton. 

 

Doporučená: 

Cílek, V. (2007). Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán. 

Frankl, V. E. (2006). Lékařská péče o duši. Základy existenciální analýzy a logoterapie. 2. vyd. Brno: Cesta.  

Halík, T. (2006). Prolínání světů. Ze života světových náboženství. Praha: NLN.  

Halík, T., & Dostatni, T. (2011). Smířená různost.  Praha: Portál.  

Křivohlavý, J. (2010). Pozitivní psychologie. Radost, naděje, odpuštění, smiřování, překonávání? Praha: Portál.  

Křivohlavý, J. (2012). Hořet, ale nevyhořet. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.  

Machovec, M. (2006). Smysl lidské existence. Praha: Akropolis.  

May, L., & Delston, J. B. (2016). Applied ethics: a multicultural approach (Sixth edition). New York: Routledge, Taylor 

& Francis Group. 

Schmidbauer, W. (2008). Syndrom pomocníka. Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha:  Portál.  

Svatošová, M. (2011). Hospice a umění doprovázet.  Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 

Vácha, M. (2008). Místo, na němž stojíš, je posvátná země. O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému 



vesmíru. Brno: Cesta.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk II (Aj) 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: zápočtový test – úspěšnost 70 %. 

Další požadavky na studenta: četba odborného textu podle vlastního výběru z určené oblasti zájmu studenta, ústní 

prezentace/ referát na vybrané odborné téma. 

 

Garant předmětu  PhDr. Lenka Hessová 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

 100 % 

Vyučující 

PhDr. Lenka Hessová 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je rozvíjet a prohlubovat systematické znalosti a komunikační dovednosti v oblasti profesní komunikace 

s důrazem na četbu a porozumění odborných textů v oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky. 

 

Kompetence: 

- Student/ka je  schopen/na  porozumět autentickému odbornému textu a následně jej analyzovat. 

- Student/ka je schopen/na  prezentovat vybrané odborné téma. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Professional sphere, the field of competence. 

 Working with children. 

 Age groups and the school system. 

 Early childhood. 

 Teenage and Youth. 

 School and Practice. 

 Specific Needs of Children according to their age. 

 Psychological Aspects of Education. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Oxenden, C, & Latham-Koenig, C. (2007). New English File Pre-Intermediate. Oxford: OUP. 

 

Doporučená: 

Anderson, K., Maclean, J., & Lynch, T. (2005). Study Speaking. Cambridge University Press. 

Jones, L. (2002).  Working in English. Cambridge University Press. 

Murphy, R. (2004).   English Grammar in Use. Cambridge: CUP. 

Peters S., & Gráf T. (2018). Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha: Polyglot. 

Ur, P. (2012). Discussions that Work. Task-centred Fluency Practice. Cambridge University Press. 

 

Materiály z e-learningového kurzu v prostředí Moodle. 

Články z odborných časopisů podle vlastního výběru. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk II (Nj) 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Cizí jazyk I (Nj) 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test a referát na vybrané odborné téma. 

Další požadavky na studenta: Vstupním požadavkem je znalost německého jazyka na úrovni B1.2. Aktivní účast na výuce, 

referát na vybrané odborné téma dle zaměření studenta/studentky o délce 10 minut (volbu tématu je nutno předem 

konzultovat s garantem předmětu nebo s vyučujícím). 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. - 50% - vytvoření koncepce kurzu, výuka, 

konzultace, pomoc studentům při výběru odborných textů, účast na ústní části 

zápočtu. 

Vyučující 

Dr. phil. Zdeněk Pecka 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je prohloubit znalosti německého jazyka s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností v oblasti 

profesní komunikace a práce s odborným textem. 

 

Kompetence: 

- Student/ka dovede prezentovat vybrané odborné téma z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky. 

- Student/ka umí odborně pracovat s autentickými věcnými texty z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální 

pedagogiky. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Hochschulstudium. 

 Schulpraxis. 

 Bewerbungen. 

 Weiterbildungsmaßnahmen. 

 Teilnahme an Konferenzen 

 Schule. 

 Kindheit. 

 Jugend. 

 Pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern I. 

 Pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern II. 

 Pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern III. 

 Pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern IV. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Buscha, A., & Szita, S. (2011). B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (B1-B2). Leipzig: Schubert 

Verlag. 

Motta, G. (2008). Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Klett. 

Původní odborné texty z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky – dle vlastního výběru 

studenta/studentky. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy etopedie 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: student/ka zpracuje záznam pozorování problémového chování dítěte. 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace 

Předmět směřuje k základní orientaci v etopedických tématech. Vybaví studenty/ky základní terminologií a umožní jim 

pochopit místo etopedie a etopedických poznatků v systému věd o výchově. Poskytne základní vhled k pochopení 

problémového chování dětí a jeho prevenci.   

 

Kompetence: 

 Student/ka zná základní etopedickou terminologii. 

 Studen/kat chápe vztah poruch chování k psychickému vývoji a psychopatologii. 

 Studen/tka se orientuje v systému péče o děti s poruchami chování. 

 Student/ka chápe základní zdroje problémového chování dětí. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Základní terminologie oboru. Klasifikace poruch chování – problémové chování a poruchy chování. 

 Vývojový pohled na poruchy chování. 

 Základní orientace v etiologii poruch chování. 

 Základní typy problémového chování. 

 Systém etopedických institucí, ústavní a ochranná výchova. Související legislativní normy. 

 Prevence - principy, stupně. 

 Základní diagnostické přístupy, subjektivita a kontext. 

 Funkční analýza chování – základní vhled. 

 Šikana – projevy, aktéři, přístupy. 

 Rozbor kazuistik. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hutyrová, M. (2019). Děti a problémy v chování – Etopedie v praxi. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Raboch, J., Hrdlička, M., Mohr, P., Pavlovský, P., & Ptáček, R. (2015). DSM-5®: diagnostický a statistický manuál 

duševních poruch. Praha: Hogrefe - Testcentrum. (vybrané kapitoly) 

Vojtová, V. (2008). Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2., přeprac. a rozš. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita.  

 

Legislativní normy: 

Zákon 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné 

péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních 

(č. j. MSMT-21149/2016) 



Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28) 

 

Doporučená: 

Hoferková, S. (2014). Úvod do etopedie. Hradec Králové: UHK. (Online), dostupné z: http://inpdf.uhk.cz/wp-

content/uploads/2014/03/uvod_do_etopedie.pdf 

Kauffman, J. M. (2005). Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth. 8th ed. Upper Saddle 

River, N. J. Pearson. 

Kauffman, J. M. (2005). Cases in emotional and behavioral disorders of children and youth. Upper Saddle River: 

Pearson/Merrill Prentice Hall. 

Matoušek, O., & Matoušková, A. (2011). Mládež a delikvence. Praha: Portál.  

Michalová, Z. (2012). Předškolák s problémovým chováním. Projevy, prevence a možnosti ovlivnění. Praha: Portál.  

Nielsen Sobotková, V. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha: Grada.  

Vojtová, V. (2008). Úvod do etopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury. 

Vojtová, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality 

života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

http://inpdf.uhk.cz/wp-content/uploads/2014/03/uvod_do_etopedie.pdf
http://inpdf.uhk.cz/wp-content/uploads/2014/03/uvod_do_etopedie.pdf
https://is.muni.cz/osoba/17410


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy psychopedie 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

Dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: prezentace seminární práce dle zadání vyučujícího. 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět Základy psychopedie seznamuje s problematikou poruch intelektového vývoje. Obsah předmětu je koncipován 

tak, aby jednotlivá témata na sebe navazovala, přičemž hlavní linie sleduje vývoj člověka. Cílem předmětu je poskytnout 

studentům dostatečný vhled do problematiky poruch intelektového vývoje a nastínit významná období v životě osob 

s poruchami intelektového vývoje.  

 

Kompetence:  

 Student/ka rozumí rozdílné terminologii v oblasti poruch intelektového vývoje. 

 Student/ka  se orientuje v přístupech práce s lidmi s poruchami intelektového vývoje a to jak v kontextu 

historie, tak v kontextu dnešního přístupu. 

 Student/ka zná nejčastější důvody vzniku poruch intelektového vývoje a zná nezbytné diagnostické nástroje a 

základní proces diagnostiky k určení poruch intelektového vývoje. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Vymezení, terminologie, klasifikace. 

2. Historie – přístup k lidem s poruchami intelektového vývoje do 20. století. 

3. Historie – přístup k lidem s poruchami intelektového vývoje od 20. století. 

4. Etiologie – prenatální. 

5. Etiologie – perinatální. 

6. Etiologie – postnatální.  

7. Základní diagnostika v oblasti poruch intelektového vývoje. 

8. Raná intervence v oblasti poruch intelektového vývoje. 

9. Problematika poruch intelektového vývoje v předškolním věku. 

10. Problematika poruch intelektového vývoje ve školním věku I. 

11. Problematika poruch intelektového vývoje ve školním věku II. 

12. Problematika poruch intelektového vývoje v dospělém věku. 

13. Legislativa ve vztahu k poruchám intelektového vývoje a problematika lidských práv. 

 

. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Langer, S. (1996).  Mentální retardace: Etiologie, diagnostika, profesiografie, výchova (3. přeprac. vyd).  

Hradec Králové: Kotva. 

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing. (vybrané kapitoly) 

Valenta. M., Michalík. J., &  Lečbych, M. a kol. (2018). Mentální postižení. Praha: Grada Publishing. (vybrané 

kaopitoly) 

 

Doporučená: 



Bartoňová, M. (2013). Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 

Brno: Masarykova univerzita. 

Bazalová, B. (2014). Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.  

Bendová, P., & Zikl, P. (2011). Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada.  

Černá, M. a kol. (2015). Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. 

Lečbych, M. (2008). Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Mužáková, M. (2011). Dlouhá cesta k pochopení fenoménu mentálního postižení. Speciální pedagogika, 255-266. 

Dostupné z: http://dspace.specpeda.cz/handle/0/240 

Pipeková, J. (2006). Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD.   

Richards, S., Brady, M. P., & Taylor, R. L. (2015). Cognitive and intellectual disabilities: historical perspectives, 

current practices, and future directions (Second edition). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Valenta, M. a kol. (2012). Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro 

žáky s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Valenta, M., Michalík, J., & Lečbych, M. (2012). Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním 

kontextu. Praha: Grada. 

Valenta, M., & Muller, O. (2013). Psychopedie, teoretické základy a metodika. Praha: Parta.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

http://dspace.specpeda.cz/handle/0/240


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická praxe průběžná I 

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+52c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogická praxe průběžná náslechová, Reflexivní seminář k 

pedagogické praxi průběžné náslechové 

Korekvizity: Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky prezenční 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: absolvování pedagogické praxe v rozsahu 4 hodiny týdně na pracovišti určeném fakultou, povinná účast 100%. 

Účast v Reflexivním semináři k pedagogické praxi průběžné I a splnění požadavků v tomto předmětu. Vedení a odevzdání 

deníku praxe. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

60% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

V rámci tohoto předmětu se student seznámí s prostředím a provozem běžné mateřské školy, základní školy nebo jiného 

školského zařízení. Cílem předmětu je umožnit studentům dílčí pedagogické působení na děti/žáky podle pokynů garanta 

praxe na daném pracovišti (uvádějícího učitele) a pod vedením fakultního vyučujícího.  

 

Kompetence: 

- Student/ka se naučí plánovat si pedagogickou práci s ohledem na vzdělávanou skupinu dětí/žáků. 

- Student/ka získá základní dovednosti ve vedení hrových činností dětí/individuální práci se žáky. 

- Student/ka se naučí evaluovat vlastní i pozorované výchovné a vzdělávací aktivity. 

 

V rámci své praxe by student měl pozorovat a do deníku praxe reflektovat především tyto oblasti: 

- Prostředí školy, nabídka služeb včetně volnočasových aktivit. 

- Složení třídy/skupiny, specifika jednotlivých dětí/žáků. 

- Plánování pedagogické práce. 

- Samostatné vedení ranních her, rozcviček, řízené činnosti/ samostatná individuální či skupinová práce se žáky. 

- Příprava na výuku. 

- Mimoškolní aktivity (návštěva sportovních zařízení, exkurze, výlety). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bittmannová, L. (2019). Speciálněpedagogické minimum pro učitele: co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Praha: Pasparta. (vybrané kapitoly) 

Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika (Vydání druhé). Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Vališová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011). Pedagogika pro učitele (2., rozšířené a aktualizované vydání). Praha: 

Grada. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená:  

Armstrong, A. C., Armstrong, D., & Spandagou, I. (c2010). Inclusive education: international policy & practice. Los 

Angeles: SAGE. 

Dvořáková, M., Kolář, Z., Tvrzová, I., & Váňová, R. (2015). Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada.  

Kaleja, M. (2015). (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta 

veřejných politik. 

Kendíková, J. (2016). Vademecum asistenta pedagoga. Praha: Pasparta Publishing.  

Kol. autorů: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT. 

Kol. autorů: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2017). Praha: MŠMT. 

Kotrba, T., & Lacina, L. (2015). Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga (Třetí vydání). Brno: 

Barrister & Principal.  



Langer, J. (2016). Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci.  

Lechta, V. (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál.  

Lipnická, M. (2017). Poradenská činnost učitele v mateřské škole. Praha: Portál.  

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.  

Průcha, J. (2017). Moderní pedagogika (Šesté, aktualizované a doplněné vydání). Praha: Portál.  

Šmelová, E., & Prášilová, M. (2018). Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Portál.  

Štoček, M. (2018). Rukověť výchovného poradce a školního metodika prevence: (základní škola) : (školní rok 

2018/2019) (23. vydání, verze 1.2018). Nový Bydžov: aTre.  

Tesařová, M. (2016). Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Praha: Portál.  

Zilcher, L., & Svoboda, Z. (2019). Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků. Praha: Grada. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné I 

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogická praxe průběžná náslechová, Reflexivní seminář k 

pedagogické praxi průběžné náslechové 

Korekvizity: Pedagogická praxe průběžná I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní účast na semináři, plnění dílčích úkolů v rámci seminářů (např. práce s vybranými texty, prezentace 

školy/zařízení navštěvované/ho v rámci průběžné praxe I – ŠVP, třídní vzdělávací plány atd.). 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

V rámci tohoto předmětu student/ka prohloubí své schopnosti v oblasti reflexe výchovně vzdělávacího procesu. Důraz 

bude rovněž kladen na metody a postupy sebereflexe a jejich praktické použití. Cílem předmětu je naučit studenta/ku 

používat techniky reflexe a sebereflexe k zefektivnění vlastní pedagogické praxe. 

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje v metodách a postupech sebereflexe. 

- Student/ka dokáže aplikovat sebereflexivní techniky na vlastní pedagogickou praxi. 

- Student/ka je schopen/a kriticky přemýšlet nad přípravou na výchovně-vzdělávací proces. 

- Student/ka dokáže diskutovat o problémových situacích ve škole a respektovat názor ostatních studentů. 

 

Hlavní témata předmětu: 

 Sebereflexe – teorie, praktická cvičení. 

 Sebereflexe jako nástroj profesního rozvoje. 

 Příprava na výuku. 

 Problémové situace ve škole. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Svojanovský, P., & Švec V. (n. d.).  Sebereflexe jako pomocník učitele. Masarykova Univerzita: Pedagogická fakulta. 

[online] Cit. 2019-08-21. Dostupné z: 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim39H85q3k

AhWCwcQBHbLoCv4QFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fkarsysped.ped.muni.cz%2Fdown-

44%2F&usg=AOvVaw2ou-6R7KVl5O5Cyn4XcEIN – k dispozici v tištěné podobě u vyučujícího. 

Svobodová, E., & Vítečková, M. (2017). Osobnost předškolního pedagoga: sebereflexe, sociální kompetence a jejich 

rozvíjení. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Heřmanová, V. (2004). Profesní sebepojetí učitelů. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 

Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Kyriacou, C. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování (Vyd. 4). Praha: Portál.  

Lukášová, H. (2015). Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních 

studií.  

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita 

Pardubice.  

Reitmayerová, E., & Broumová, V. (2012). Cílená zpětná vazba: metody pro vedoucí skupin a učitele (Vyd. 2). Praha: 

Portál.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim39H85q3kAhWCwcQBHbLoCv4QFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fkarsysped.ped.muni.cz%2Fdown-44%2F&usg=AOvVaw2ou-6R7KVl5O5Cyn4XcEIN
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim39H85q3kAhWCwcQBHbLoCv4QFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fkarsysped.ped.muni.cz%2Fdown-44%2F&usg=AOvVaw2ou-6R7KVl5O5Cyn4XcEIN
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim39H85q3kAhWCwcQBHbLoCv4QFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fkarsysped.ped.muni.cz%2Fdown-44%2F&usg=AOvVaw2ou-6R7KVl5O5Cyn4XcEIN


Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Inkluzivní pedagogika a didaktika 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: aktivní zapojení studentů v rámci seminářů, účast min. v 80% časové dotaci předmětu, 

vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího a její prezentace. 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 50% 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 50% 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět aspiruje na představení fenoménu integrace/inkluze v historickém i paradigmatickém vývoji. Seznamuje s 

obsahem, možnostmi i úskalími pedagogické inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnuje se též 

rozmanitým dimenzím společenského začleňování jedinců se zdravotním postižením, a to především v kontextu 

antropologicko-kulturním a legislativním. Představuje inkluzivní didaktiku jako nedílnou součást inkluzivní edukace na 

všech úrovních vzdělávacího systému, a to i v kontextu specifik jednotlivých typů zdravotního postižení a znevýhodnění. 

 

Kompetence: 

 Student/ka dovede definovat a obsahově odlišit pojmy integrace a inkluze. 

 Student/ka zná paradigmatický vývoj konceptu inkluze. 

 Student/ka se orientuje v historickém a paradigmatickém vývoji postavení jedince se zdravotním postižením ve 

společnosti. 

 Student/ka zná historický vývoj i aktuální pojetí inkluzivní pedagogiky v ČR, chápe inkluzivní proces, jeho 

možnosti i limity. 

 Student/ka zná základní formy a metody inkluzivní didaktiky, orientuje se v legislativním rámci inkluzivní 

edukace ČR. 

 Student/ka chápe pojetí, možnosti a limity inkluzivní edukace žáků se SPV všech úrovní vzdělávacího systému 

ČR. 

 Student/ka zná specifika inkluzivní edukace jednotlivých skupin jedinců se SVP. 

 Student/ka se orientuje v možnostech inkluzivní edukace v oblasti zájmů a neformálního vzdělávání jedinců se 

ZP. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky:  

1. Integrace a inkluze – terminologické a obsahové vymezení, Inkluzivní pedagogika jako edukační koncept. 

2. Paradigmatická geneze inkluzivní pedagogiky.  

3. Člověk se znevýhodněním v historickém kontextu (antropologický a evropský kulturní kontext).  

4. Podmínky inkluzivní edukace.  

5. Legislativní rámec inkluzivní edukace ČR. 

6. Inkluzivní didaktika a její formy.  

7. Metody a strategie inkluzivní didaktiky.  

8. Inkluzivní edukace v předškolním vzdělávání. 

9. Inkluzivní edukace v základním vzdělávání. 

10. Inkluzivní edukace v sekundárním vzdělávání. 

11. Inkluzivní edukace v terciárním vzdělávání. 

12. Inkluzivní edukace v neformálním vzdělávání. 

13. Specifika inkluzivní edukace jednotlivých skupin osob se speciálními vzdělávacími potřebami.  



              Terapeuticko-  formativní postupy v inkluzivní edukaci.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hájková, V., & Strnadová. I. (2010).  Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada. (vybrané kapitoly) 

Lechta V., (ed.) (2010).  Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál.  

Vítková, M., & Bartoňová, M. (2016). Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk ,1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. (vybrané 

kapitoly) 

 

Doporučená: 

Bartoňová, M., & Vítková, M. (2016). Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2. upravené vyd. 

Brno: Masarykova univerzita. 

Reynolds C. R., Vannest J. K., & Fletcher-Janzen, E. (2014). Encyclopedia of Special Education: A Reference for the 

Education of Children, Adolescents, and Adults Disabilities and Other Exceptional Individuals. Hoboken, New Jersey: 

Wiley. 

Havel, J. (2014). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko 

inkluzivní didaktiky. Brno: Masarykova univerzita. 

Květoňová, L., & Prouzová, R. (2010). Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: Karolinum. 

Lechta, V.(ed). (2016). Inkluzivní pedagogika.. Praha: Portál.  

Němec, Z., Šimáčková-Laurenčíková, K., & Hájková, V. (2014). Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: UK. 

Procházková, L., & Sayoud Solárová, K. et al. (2014). Speciální andragogika. Brno: Paido. 

Vyhláška č. 27/2006 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a žáků nadaných. (v plat. znění) 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. (v plat. znění)  

Zákon č. 435/2004 Sb., v plat. znění, o zaměstnanosti. 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. (v plat. znění)  

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. (v plat. znění) 

Zákon č. 198/2009 v plat. znění antidiskriminační zákon  

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://is.muni.cz/osoba/1615
https://is.muni.cz/osoba/1615


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy somatopedie 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

 Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: průběžný test zaměřený na orientaci studenta v základních pojmech a poznatcích týkajících 

se somatopedie; seminární práce na zadané téma a její prezentace (v PowerPointu) v rámci seminářů. 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem somatopedie, jeho historií a terminologií a základními poznatky o 

jednotlivých tělesných (motorických) postiženích a chronických onemocněních. Předmět dále věnuje pozornost 

psychologickým aspektům kvality života jedince s tělesným postižením, chronickým onemocněním a jeho rodiny.  

 

Kompetence: 

 Student/ka chápe význam a postavení somatopedie v rámci speciální pedagogiky a reflektuje interdisciplinární 

vztahy tohoto předmětu.  

 Student/ka se orientuje v široké problematice péče o jedince s tělesným (motorickým) postižením a přidružených 

poruch a o jedince s chronickým onemocněním.  

 Student/ka se orientuje v možnostech vzdělávání a pracovního (profesního) uplatnění jedinců s tělesným 

(motorickým) postižením a chronickým onemocněním. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Somatopedie jako vědní obor speciální pedagogiky, historie oboru, vztah k příbuzným vědním oborům 

(interdisciplinární vztahy). 

 Seznámení s problematikou tělesného postižení - formy a stupně tělesného (motorického) postižení, a 

chronického onemocnění. 

 Nejčastější druhy tělesného postižení: DMO a přidružená postižení, neuromuskulární onemocnění. 

 Nejčastější druhy tělesného postižení: stavy po poraněních CNS, ortopedická a jiná somatická postižení, 

kombinovaná postižení. 

 Psychologické aspekty péče o osoby s tělesným (motorickým) postižením. 

 Proces vyrovnávání se rodičů s narozením dítěte s tělesným postižením a jeho přijetí, etické a psychologické 

konsekvence. 

 Problematika vyrovnávání se dospělých osob se závažným somatickým postižením a onemocněním. 

 Systém vzdělávání jedinců s tělesným (motorickým) postižením; profesní orientace a uplatnění. 

 Legislativa v oblasti problematiky osob s tělesným (motorickým) postižením a chronickým onemocněním. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a 

psychologická hlediska. Praha: Triton.  

Milichovský, L. (2010).  Kapitoly ze somatopedie.  Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. 

Pfeiffer, J. a kol. (2014).  Koordinovaná rehabilitace. České Budějovice: ZSF JU. (vybrané kapitoly)  

 

Doporučená: 

Fialová, I., Opatřilová, D., & Procházková, L. (2012). Somatopedie. Praha: Paido.  



Hutař, J. (2009).  Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. 10. vyd. Praha: Praha: Národní rada osob se 

zdravotním postižením ČR.   

Komárek, V, & Zumrová, A. (2008). Dětská neurologie: vybrané kapitoly. Praha: Galén. 

Miller, F., & Bachrach, S. J. (2017). Cerebral Palsy: A Complete Guide for Caregiving. JHU Press. 

Opatřilová, D., Zámečníková, D. (2008). Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno:  

Masarykova univerzita.  

Opatřilová, D., & Zámečníková, D. (2005). Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: Masarykova 

univerzita Brno.   

Trojan, S., Druga, R., Pfeiffer, J., & Votava, J. (2005). Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Praha: Grada.  

Vítková, M. (2006).  Somatopedické aspekty.  Brno: Paido.   

Zikl, P., & Bendová, P. (2014). Speciálně pedagogický výkladový slovník: (somatopedie, psychopedie, logopedie). 

Hradec Králové: Gaudeamus.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy surdopedie 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: vypracování seminární práce na zvolené téma z oblasti surdopedie, test (úspěšnost 70%). 

 

Garant předmětu PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. přednášky 70% 

Vyučující 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. přednášky 

Mgr. Marie Tobias Samohejlová, semináře 

 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou sluchově postižených, představit obor surdopedie (včetně 

legislativního ukotvení) a jeho vývoj. Zprostředkovat poznatky o jednotlivých sluchových vadách a jejich důsledcích. 

V rámci výuky předmětu budou představena specifika vývoje osobnosti sluchově postiženého jedince a možnosti 

surdopedické  intervence, tj. diagnostiky, terapie a prevence. Studenti se seznámí s jazykovými kompetencemi jedinců 

s postižením sluchu, komunikačními systémy a podporou, se sluchovou protetikou a kompenzačními pomůckami pro 

sluchově postižené. 

 

Kompetence: 

- Student/ka  se orientuje v současném pojetí  oboru surdopedie. 

- Student/ka ovládá základní terminologii vztahující se k oboru surdopedie. 

- Student/ka má znalosti jednotlivých sluchových vad a poruch.  

- Student/ka je schopen/na popsat komunikační systémy užívané osobami se sluchovým postižením. 

- Student/ka  se orientuje v možnostech komplexní péče o jedince se sluchovým postižením. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Koncepce oboru surdopedie, vývoj surdopedie a její postavení v sytému věd, mezioborová spolupráce. Základní 

terminologický aparát. 

 Sluch- anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, význam sluchu, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového 

ústrojí.  Specifika psychomotorického vývoje dítěte se sluchovým postižením, důsledky sluchového postižení. 

 Klasifikace sluchových vad dle doby vzniku, podle místa postižení, podle míry postižení sluchu. 

 Etiologie sluchových vad (endogenní a exogenní příčiny). 

 Diagnostika sluchového postižení, subjektivní a objektivní vyšetřovací metody. Prevence. 

 Komunikace osob se sluchovým postižením, komunikační systémy osob s duálním senzorickým postižením. 

 Individuální sluchová protetika, přístroje a pomůcky pro logopedickou péči a sluchovou výchovu, kompenzační 

a rehabilitační pomůcky a jejich využití. Legislativa. 

 Kochleární implantát. Rehabilitace komunikačních schopností s kochleárním implantátem. 

 Specifika práce s dítětem se sluchovým postižením, včasná intervence, spolupráce s rodinou, zdravotnická péče, 

speciálněpedagogická péče, výběr školského zařízení. 

 Systém vzdělávání jedinců se sluchovým postižením, komunikační přístupy užívané při vzdělávání jedinců se 

sluchovým postižením, profesní orientace a uplatnění. 

 Legislativa v oblasti problematiky osob se sluchovým postižením.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Horáková, R. (2012). Sluchové postižení-úvod do surdopedie. Praha: Portál.  

Langer, J. (2013). Komunikace osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. (vybrané 

kapitoly) 

 

Doporučená: 

Bradham, T. S., & Houston, K. D. (2014). Assessing Listening and Spoken Language in Children with Hearing Loss. Plural 

Publishing. 

Bytešníková, I., Horáková, R., & Klenková, J. (2007). Logopedie a surdopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: 

Paido-edice pedagogické literatury. 

Kol. autorů  (2001). Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha: FF UK.  

Hampl, I. (2013).  Surdopedie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.  

Horáková, R. Uvedení do surdopedie. In Pipeková, J. et al. (2010). Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a 

rozšířené vydání. Brno: Paido. 

Hrubý, J., & Barešová, J. (1999). Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha: Septima.  

Jungwirthová, I. (2015). Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ.  Vydání první. Praha: Portál.  

Kisvetrová, H. (2014). Osoby se zdravotním postižením: vybrané kapitoly II: sluchové postižení. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci.  

Komorná, M. (2008). Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. 

Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.  

Krahulcová, B. (2014). Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. 

Krahulcová- Žatková, B. (2003). Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum.  

Langer, J., & Souralová, E. (2006). Surdopedie – andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého.  

Poláček, I. (2007). Kompenzační a komunikační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením: informační a pracovní 

materiál pro semináře rozvojového partnerství "Pro plný život"[CD-ROM]. Ostrava: Free Art Records. 

Pulda, M. (1999). Sluchová výchova u sluchově postižených dětí. Brno: Masarykova univerzita Brno.   

Půstová, Z. (1997). Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima.  

Souralová, E., & Langer, J. (2005). Surdopedie. Olomouc: Univerzita Palackého. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy oftalmopedie 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: aktivní zapojení studentů v rámci seminářů, účast min. v 80% časové dotaci předmětu, 

vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího a její prezentace. 

 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět se zabývá vývojem, postavením a významem oftalmopedie v systému speciální pedagogiky v historickém 

kontextu. Vymezuje svůj předmět (otázky výchovy a vzdělávání osob se zrakovým postižením) ve vztahu k oftalmologii. 

Zabývá se též faktickými možnostmi výchovy a vzdělávání osob se zrakovým postižením, a to z hlediska platné 

legislativy. Zvláštní pozornost je věnována specifickým otázkám začleňování  dětí, žáků a studentů se zrakovým 

postiženímdo běžných škol, včetně začleňování dospělých osob s postižením zraku do společnosti, a to za pomoci široké 

škály kompenzačních a technických pomůcek pro tuto cílovou skupinu, s důrazem na kvalitu jejich života.  

 

Kompetence: 

 Student/ka se orientuje v odborné terminologii oboru a aktivně ji využívá. 

 Studen/ka  rozlišuje základní kategorie zrakového postižení.  

 Student/ka interpretuje a reflektuje historické souvislosti péče o osoby se zrakovým postižením.  

 Student/ka má znalosti oblasti anatomie a fyziologie zrakového vnímání v souvislostech vývoje jednotlivých 

struktur osobnosti jedince se zrakovým postižením. 

 Student/ka zná základní faktory ovlivňující vzdělávací proces jedinců se zrakovým postižením na všech úrovních 

vzdělávacího systému. 

 Student/ka dovede charakterizovat dílčí prostředky kompenzačních mechanismů v oblasti limitované zrakové 

percepce. 

 Student/ka se orientuje v souvislostech procesu začleňování osob se zrakovým postižením do společenských 

struktur. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Význam, vymezení (předmět) a postavení oftalmopedie, interdisciplinární vztahy, historický vývoj oboru a 

základní terminologie, (myšlenková paradigmata oftalmopedie). 

 Etiologie, pojem, definice a členění poruch zraku. Základní klasifikace zrakového postižení. Základní anatomie 

a fyziologie zrakového orgánu. Kompenzační možnosti zrakové percepce, pomůcky, systém a kompenzační 

možnosti Braillova písma. 

 Diagnostika a prognostika zrakového postižení, nejčastější oftalmologické diagnózy (jejich etiologie, prognóza a 

aktuální možnosti léčby). 

 Specifika práce v zařízeních pro osoby se zrakovým postižením (metody a formy práce, pomůcky). Specifika 

vrozeného a získaného zrakového postižení, vývoj kognitivních funkcí, psychologický rozměr problematiky. 

 Systém vzdělávání dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením, možnosti sociálního začlenění. Raná péče jako 

počátek edukace, legislativní možnosti školní integrace, úloha rodiny, specifika výchovy dětí se zrakovým 

postižením, úloha speciálně pedagogických center pro žáky se zrakovým postižením.  

 Síť tyflopedických zařízení - orientace, systém zařazování, prostupnost, profesionální příprava, specifika přípravy 

na povolání, středoškolské a vysokoškolské studium, možnosti manuálních profesí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Finková, D., Ludíková, L., & Růžičková, V. (2007). Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: 

Univerzita Palackého. 

Finková, D. (2011).  Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci. (vybrané kapitoly) 

Hamadová, P., Květoňová, L., & Nováková. Z. (2007). Oftalmopedie: Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno: 

Paido. 

Květoňová-Švecová, L. (2000). Oftalmopedie. Brno: Paido. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Bubeníčková, H., Karásek, P., & Pavlíček, R. (2012) Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. 1. vyd. 

Brno: TyfloCentrum Brno. 

Cook, A. M., & Polgar, J. M. (2015). Assistive technologies: principles and practice (Fourth edition). St. Louis, Missouri: 

Elsevier. 

Hycl, J., & Trybučková, L. (2003).  Atlas oftalmologie. Vyd. 1. V Praze: Triton. 

Rozsíval, P. (2006). Oční lékařství. Praha: Karolinum. 

Smýkal, J. (2006). Tyflopedický lexikon jmenný. Brno: Technické muzeum. 

Vágnerová, M. (1995). Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum. 

Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štěch, S. (2004). Psychologie handicapu. Praha: Karolinum. 

Wiener, P. (2005). Praktická výchova zrakově postižených. Praha: Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy logopedie 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk 

 
Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: vypracování seminární práce na zadané téma a její prezentace, průběžný test (úspěšnost 

80%). 

 

Garant předmětu PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášky 70% 

Vyučující 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. přednášky 

Mgr. Nicole Hovorková, semináře 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět se zabývá představením vývoje a aktuálních poznatků logopedie jako vědního oboru a specifik profese v systému 

klinické péče, v edukačním a sociálním prostředí. Věnuje se formám a složkám komunikace, vývoji komunikačních 

schopností a vymezuje svůj předmět - jedince s narušenou komunikační schopností (NKS) a jedince s rizikovými faktory 

NKS (např. bilingvismus, multilingvismus apod.). Představuje klíčové poznatky (etiologii, symptomatologii, klasifikaci a 

incidenci) k jednotlivým formám narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárních souvislostech, a to především 

medicínských, sociálních, speciálněpedagogických a psychologických. 

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje  v současném pojetí oboru logopedie. 

- Student/ka  má přehled o vývoji řeči/jazykových schopností /komunikace v různých etapách života člověka  

a o jejich významu v kontextu  socializace. 

- Student/ka  ovládá základní terminologii vztahující se k oboru logopedie. 

- Student/ka  má znalost jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti. 

- Student/ka  se orientuje v systému péče o osoby s narušenou komunikační schopností a má povědomí o 

hlavních předpisech týkajících se logopedické péče. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Koncepce oboru logopedie, vývoj logopedie, logopedie v systému věd, mezioborová spolupráce. Základní 

terminologický aparát. 

 Jazyk, řeč, komunikace (charakteristika, význam), základní předpoklady pro percepci a produkci lidské řeči, 

vývoj komunikačních schopností z ontogenetického hlediska. Ontogenetický vývoj řeči, faktory ovlivňující její 

vývoj.  

 Narušení vývoje řeči a jazyka, etiologie, symptomatologie a diagnostika narušení komunikační schopnosti. 

Přehled jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti. 

 Klasifikace vývojových forem narušené komunikační schopnosti. 

 Klasifikace získaných forem narušené komunikační schopnosti. 

 Jiné poruchy a vady řeči. 

 Symptomatické poruchy řeči. 

 Poradenská speciálněpedagogická péče o osoby s NKS, systém poskytování logopedické intervence, související 

legislativa. Vzdělávání osob s NKS. 

 Prevence narušení komunikační schopnosti, preventivní programy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Bytešníková, I. (2007). Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Praha: Slon. (vybrané kapitoly)  

Neubauer, K. a kol. (2018).  Kompendium klinické logopedie: diagnostika a terapike poruch komunikace. Praha: Portál.  

(vybrané kapitoly) 

Škodová, E., & Jedlička, I. a kol. (2007). Klinická logopedie. 2., aktualizované vydání. Praha: Portál.  

 

Doporučená: 

Dvořák, J. (2007). Logopedický slovník: [terminologický a výkladový]. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum. 

Logopaedia clinica.  

Kejklíčková, I. (2016).  Vady řeči u dětí. Praha: Grada. 

Kerekrétiová, A. a kol.(2009).  Základy logopédie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.  

Klenková, J. (2006).  Logopedie.  Praha: Grada. 

Kutálková, D. (2005).  Vývoj dětské řeči krok za krokem. Praha: Grada Publishing.   

Lechta, V. (2003).  Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. 

Lechta, V. (2003).  Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.  

Lechta, V. (2005).  Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.  

Peutelschmiedová, A. (2008). Logopedické poradenství. Praha: Grada Publishing. 

Průcha, J. (2012). Dětská řeč a komunikace. Praha: Grada. 

Škodová, E., & Jedlička I. (2003). Klinická logopedie. Praha: Portál.  

Štefánik, J. (ed.) (2004).  Antológia bilingvizmu. Bratislava: Academic Electronic Press.  

Vinson, B. P. (2012). Preschool and School-Age Language Disorders. Boston: Cengage Learning. 

Vitásková, K., & Peutelschmiedová, A. (2005). Logopedie. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Vitásková, K. (2013). Fylogeneze a ontogeneze řeči. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Vrbová, R. a kol. (2012).  Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II (diagnostické domény pro 

žáky s narušenou komunikační schopností.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Vybíral, Z. (2005). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu SPU – základy oboru 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s hod.   kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: student/ka  předloží popis dítěte u kterého je podezření na SPU a bude vhodně aplikovat diagnostické markery. 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět předkládá studentům základní poznatky z teorie a praxe specifických poruch učení (SPU). Teoretické přístupy 

rozděluje na psychologické/speciálně pedagogické a neurobiologické. Dle toho také odvozuje základní přístupy 

diagnostické a léčebné (reedukační), tak aby studenti byli schopni z obou těchto úhlů pohledu se orientovat v terénu SPU 

a spolupracovat s rodiči dotčených dětí a příslušnými odbornými institucemi (pedagogicko-psychologické poradny, 

speciálně pedagogická centra či jiná pracoviště).   

 

Kompetence:  

 Student/ka si osvojí základní teoretické vědomosti o etiopatogenezi SPU. 

 Student/ka si osvojí elementární dovednosti diagnostické (diferenciálně diagnostické). 

 Student/ka si osvojí dovednost kontaktovat odborné pracoviště (např. pedagogicko-psychologickou poradnu) 

s žádostí o pomoc; student/ka bude schopen/schopna popsat nynější školní obtíže dítěte, nalézat významné 

shody těchto obtíží, uvádět je do vztahu s anamnézou a vyjádřit podezření na SPU. 

 Student/ka bude schopen/schopna přečíst zprávu odborného pracoviště (tj. porozumět významným informacím, 

které se týkají diagnózy a doporučení dalšího postupu). 

 Student si osvojí elementární dovednosti nápravné (tj. volba a používání nápravných metod a pomůcek ve 

shodě s doporučením odborného pracoviště, navození žádoucí atmosféry, k níž patří mj. i otevřená budoucnost 

dítěte se SPU). 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Co jsou SPU a jak je třídíme; etiopatogeneze; teorie psychologické, neurobiologické, SPU a ADD/ADHD, 

pojem komorbidity.  

 Lateralizace a mozkové hemisféry. Bakkerův balanční model a patologie z něj vyvozená. Výzkum mrtvých a 

živých mozků (cytoarchitektonika neuropsychologická). Hypotéza fonologická. Hypotéza neurobiologická. 

Hypotéza mozečková. Vztah příčina – následek – korelát. Vliv pohlaví. Vliv kulturně-jazykový (tzv. 

transparentní ortografie vs. netransparentní). Typologie SPU (dle Matějčka, dle Bakkera). 

 Diagnostika SPU. Postup. Popis nynějších obtíží dítěte. Anamnestické šetření (anamnéza osobní, rodinná, školní). 

Vlastní vyšetření dítěte. Vyšetření inteligence. Vyšetření čtení, psaní a pravopisu (s ohledem na rychlost; počet 

chyb, jejich kvalitu a lokalizaci; porozumění). Vyšetření matematických schopností. Vyšetření pravo-levé 

orientace. Vyšetření řeči s ohledem na specifické projevy. Vyšetření koordinace oko-ruka. Vyšetření pozornosti. 

Vyšetření zrakového a sluchového vnímání s ohledem na analýzu a diferenciaci vjemů. Vyšetření self-konceptu. 

 Další vyšetření (neurologické, oftalmologické, foniatrické a logopedické). Význam a možnosti prevence. 

Diagnostický screening předškolní populace. Zobrazovací metody (záznam očních pohybů, PET). Pokus L. 

Bradleyové a P. Bryanta s fonologickou hypotézou v netransparentní ortografii. 

 Náprava SPU. Zásady. Atmosféra kolem dítěte se SPU a potřeba otřevřené budoucnosti. Spolupráce školy, 

rodičů a odborného pracoviště. Problém specifické a nespecifické léčby. Specifická stimulace dle Bakkera. 

Metoda dle Tymichové. Obtahovací metoda dle Fernaldové. Metoda barevných kostek. Nácvik fonematického 

sluchu. Čtení s okénkem. Metoda tachystoskopická. Stimulace mozečková. Monokulární okluze. Stimulace 



okulomotorická. EEG-biofeedbeck. Organizace nápravné péče. Specializované školy, specializované třídy, 

integrace dítěte se SPU do běžného prostředí. Legislativa. Úmluva o právech dítěte (tzv. nejvyšší zájem dítěte), 

prováděcí vyhlášky. 

 Možnosti dalšího vzdělávání v oblasti SPU. Dys-centrum, Praha. Seminář SPU a společnost Dyslexie, Praha. 

Czech-ra jako česká odnož IRA, Praha. IDA a IARLD jako celosvětové organizace.       

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

American Psychiatric Association (2013/2015). DSM-5 Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. Praha: 

Hogrefe – Testcentrum. (vybrané kapitoly) 

Krejčová, L., & Hladíková, Z. (2019). Zvládáme specifické poruchy učení. Brno: Edika.  

Matějček, Z., & Vágnerová, M. et al. (2006). Sociální aspekty dyslexie. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly) 

Matějček, Z. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Vágnerová, M., & Klégrová, J. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum. 

Zelinková, O. (2015). Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha: Portál. 

            (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Babtie, P., & Emerson, J. (2018). Dítě s dyskalkulií ve škole. Praha: Portál.  

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2007). Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: CP.  

Carter, Ch. R. (2014). Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál. 

Informace České společnosti „Dyslexie“. Ročenka vydávaná společností „Dyslexie“, Praha. K dispozici v Dys-centru, 

Praha; e-mail: dyscentrum@dyscentrum.org 

Jošt, J. (2011). Čtení a dyslexie. Praha: Grada. 

Jucovičová, D., & Žáčková, H. (2014). Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál.  

Kucharská, A. et al. (2014). Porozumění čtenému I., II., III. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 

Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 

Matějček, Z. (1993). Dyslexie – specifické poruchy čtení. Praha: H+H. 

Matějček, Z. (1994). Dyslexie. Praha: nakladatelství H+H. 

Mertin, V. (1995). Individuální vzdělávací program. Praha: Portál. 

Mertin, V., & Krejčová, L. (2016). Metody a postupy poznávání žáka (2. doplněné vydání). Praha: Wolters Kluwer. 

Pokorná, V. 2010). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. 

Pokorná, V. (2011). Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál.  

Portešová, Š. (2011). Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál. 

Talbot, P., et al. (2010). Key concepts in learning disabilities. London: Sage. 

Vágnerová, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum. 

Zelinková, O. (2012). Dyslexie v předškolním věku? Praha: Portál. 

Zelinková, O. (2017). Dyspraxie. Praha: Portál.  

Zelinková, O., & Čedík, M. (2013). Mám dyslexii! Praha: Portál. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Problematika nadaných 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s hod.   kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test.  

Další požadavky na studenta: vypracování a prezentace kazuistiky dítěte s mimořádným nadáním. 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět je zaměřen na získání podstatných znalostí o problematice nadaných a jejich vzdělávání. Studenti budou 

seznamováni s psychologickou podstatou nadání, projevy a druhy nadání, s charakteristikou nadaných. Bude představen 

koncept komplexní diagnostiky nadání- proces identifikace: pedagogická diagnostika, psychologické a 

speciálněpedagogické vyšetření, nástroje. Důraz bude kladen dále na to, aby se studenti seznámili s možnostmi podpory 

nadaných ve vzdělávání. 

 

Kompetence: 

 Student/ka chápe podstatu nadání, zná současné modely nadání. 

 Student/ka má potřebný vhled do oblasti vyhledávání nadaných a diagnostiky nadání. 

 Student/ka má potřebné znalosti specifických přístupů vhodných pro rozvoj a vzdělávání nadaných. 

 Student/ka je schopen aplikovat získané poznatky ve své práci s nadanými jedinci. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Předsudky a stereotypy ve vnímání nadaných. Teoretická analýza pojmu nadání. Teorie a definice nadání, teorie 

inteligence, neurobiologický pohled na nadání. 

 Osobnost nadaného žáka, charakteristiky myšlení, psychosociální a emocionální charakteristiky, specifické 

problémy nadaných. 

 Specifika vývoje nadaných.  

 Rodina a sociální prostředí nadaného dítěte.   

 Nadané dítě ve vzdělávacím procesu-identifikace nadaných dětí v předškolním a školním věku, specifické 

projevy nadaných žáků ve škole, integrace, separace, domácí vzdělávání a další možnosti péče, specifické 

formy a metody vzdělávání, individuální vzdělávací plán. 

 Učitel nadaného dítěte – osobnost, kvalifikace, vztah k dítěti a způsob komunikace, motivace, hodnocení 

nadaného žáka, jeho postavení ve třídě. 

 Děti "twice exceptional".  

 Legislativní ukotvení nadání jako vzdělávací potřeby. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Fořtík, V., & Fořtíková, J. (2007).  Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál.  

Hříbková, L. (2008).  Nadání a nadaní. Praha: Grada. (vybrané kapitoly).  

Laznibatová, J. (2001).  Nadané dieťa: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. 1. vydání. Bratislava: IRIS.(vybrané 

kapitoly) 

Laznibatová, J. (2003).  Nadané dieťa. Bratislava: IRIS. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Campbell, J. R. (2011). Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Praha: Portál. 

Dočkal, V. (2005).  Zaměřeno na talenty, aneb nadání má každý. Praha: Nakladatelství LN.   

Fořtíková, J. (2009). Talent a nadání - jejich rozvoj ve volném čase. 2. revidované vydání. Praha: IDM MŠMT.   



Fořtíková, J. (ed.). (2008).  Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí. Praha: TRITON. 

Havigerová, J. M. (2012). Pět pohledů na nadání. Praha: Grada. 

Hříbková, L. Nadané dítě v předškolním věku, jeho vyhledávání a rozvíjení. In Gillernová, I., &, Mertin, V. (2010).  

Praha: Portál. 

Kolektiv autorů. (2008). Práce s talentovanou mládeží. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25. - 27. 9. 

2008 v Brně. Brno: JCMM. 

Kolektiv autorů. (2011). Problematika péče o nadané žáky na základních a středních školách. Metodická příručka a 

příklady pracovních listů. Turnov: Vzdělávací centrum Turnov. (vybrané kapitoly) 

Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová, T. (2008). Respektovat a být respektován (3. vydání). Bystřice 

pod Hostýnem: Spirála.  

Landau, E. (2007). Odvaha k nadání. Praha:Akropolis.   

Lokšová, I., & Lokša, J. (1999). Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál.  

Machů, E. (2006). Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy : příručka pro učitele 

a studenty učitelství. Brno: Masarykova univerzita. 

Machů, E. (2010). Nadaný žák. Brno: Paido. 

Mönks, F. J., & Ypenburg, I. H. (2002). Naše dítě je velmi nadané = Nadané dítě (Variant.). Praha: Grada Publishing. 

Pfeiffer, S. I. (2018). Handbook of giftedness in children: psychoeducational theory, research, and best 

practices (Second edition). Cham: Springer. 

Portešová, Š. (2009). Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Portešová, Š., & Koubská, P. (2011).  Rozumově nadané dítě s dyslexií. Praha: Portál. 

Portešová a kol. (2014). Rozumově nadaní studenti s poruchou učení. Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. 

Brno: Muni Press.  

Sheedyová-Kurcinková, M., & Kašparovská, H. (1998). Problémové dítě v rodině a ve škole. Praha: Portál. 

Sternberg, R. J., & Papoušek, J. (2001). Úspěšná inteligence: jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci. Praha: Grada 

Publishing.  

Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štech, S. (2004dotisk). Psychologie handicapu (2., přeprac. vyd). V Praze: 

Karolinum. 

Vágnerová, M. (2004). Psychologie problémového dítěte školního věku (3. dotisk 1. vyd). Praha: Karolinum. 
http://www.nadanedeti.cz  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická praxe průběžná II 

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+52c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogická praxe průběžná I, Reflexivní seminář k pedagogické 

praxi průběžné I 

Korekvizity: Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné II 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: absolvování pedagogické praxe v rozsahu 4 hodiny týdně na pracovišti určeném fakultou, povinná účast 100%. 

Účast v Reflexivním semináři k pedagogické praxi průběžné II a splnění požadavků v tomto předmětu. Odevzdání deníku 

praxe. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

60% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

V rámci tohoto předmětu se student seznámí s prostředím a provozem jednoho z následujících zařízení: mateřská nebo 

základní škola pro žáky se zrakovým/sluchovým/mentálním/tělesným postižením, narušenou komunikační schopností 

nebo žáky s kombinovanými vadami nebo do zařízení ústavní výchovy. Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit 

se s prostředím a fungováním MŠ, ZŠ nebo školy zřizované podle §16 odst. 9 školského zákona a pracovat s dětmi/žáky 

pod vedením garanta praxe na daném pracovišti (uvádějícího učitele) a fakultního vyučujícího. Studenti jsou vázáni 

mlčenlivostí. 

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje v provozu školy/zařízení a organizací školního dne. 

- Student/ka se orientuje ve specifikách práce učitele v anotaci uvedených zařízení. 

- Student/ka se seznámí se složením dětské skupiny/třídy a dokumentací dětí/žáků. 

- Student/ka se zdokonalí v sociálních a komunikačních dovednostech s přihlédnutím ke specifikům dětí/žáků 

příslušného zařízení. 

- Student/ka bude schopen/na respektovat individuální specifika dítěte/žáka při přípravě na výuku i při její realizaci. 

 

V rámci své praxe by student měl v deníku praxe reflektovat především tyto oblasti: 

- Prostředí školy/zařízení, nabídka služeb včetně volnočasových aktivit. 

- Složení třídy/skupiny, specifika jednotlivých dětí/žáků. 

- Plánování pedagogické práce. 

- Samostatná individuální či skupinová práce s dětmi/žáky. 

- Příprava na výuku. 

- Mimoškolní aktivity (návštěva sportovních zařízení, exkurze, výlety). 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kol. autorů. (2009).  Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 

s.r.o. 

Metodika práce s žákem se zdravotním postižením – výběr publikace na základě typu zvoleného zařízení. Publikace 

dostupné online na adrese: http://spc-info.upol.cz/profil/?cat=85. [cit 2019-9-1]. 

 

Doporučená: 

Barvíková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového 

postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Čadová, E. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného 

postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Felcmanová, L. a kol. (2015). Metodika ke katalogu podpůrných opatření: k dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve 

vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

http://spc-info.upol.cz/profil/?cat=85


Janková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového 

postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Kol. autorů. (2008). Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. [online]. Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický. [cit. 2019-09-08]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-

content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf>.  

Michalík, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního 

nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Píšová, M. (2007).  Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice. 

Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: 

Univerzita Karlova. 

Vahid, B., Harwood, S., & Brown, S. (2015). 500 tips for working with children with special needs. London: Routledge, 

Taylor & Francis Group. 

Valenta, M. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního 

postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Vrbová, R. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené 

komunikační schopnosti: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Žampachová, Z a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy 

autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné II 

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogická praxe průběžná I, Reflexivní seminář k pedagogické 

praxi průběžné I 

Korekvizity: Pedagogická praxe průběžná II 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní účast na semináři, plnění dílčích úkolů v rámci seminářů (např. práce s vybranými texty, prezentace 

školy/zařízení navštěvované/ho v rámci průběžné praxe II – ŠVP, třídní vzdělávací plány atd.). 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

V rámci reflexivního semináře studenti využijí již nabytých schopností v oblasti reflexe a sebereflexe a aplikují tyto 

dovednosti na proces výchovy a vzdělávání dětí/žáků se zrakovým/sluchovým/mentálním/tělesným postižením, narušenou 

komunikační schopností, kombinovanými vadami a/nebo poruchami chování. 

 

Kompetence: 

- Student/ka dokáže přiměřeně reflektovat vlastní pedagogickou praxi s ohledem na specifika dětí/žáků příslušné 

školy. 

- Student/ka umí vyjádřit svůj názor na určitou (školní) situaci a tento názor dostatečně argumentovat. 

- Student/ka si dokáže uvědomit vlastní schopnosti a dovednosti, popřípadě jejich nedostatek, potřebné k výkonu 

profese učitele příslušné školy. 

 

Hlavní témata předmětu: 

 Příprava na výuku s ohledem na specifika dané skupiny dětí/žáků. 

 Tvorba plánů činností na praxi. 

 Problémové chování dětí/žáků. 

 Práce s pozorností dětí/žáků. 

 Autorita učitele u dané skupiny dětí/žáků. 

 A další témata dle potřeb studentů. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Navrátil, S., & Mattioli, J. (2011). Problémové chování dětí a mládeže: chybná pojetí výchovy, vyučování a pedagogické 

komunikace, interpersonální konflikty v pedagogických situacích, strategie řešení školních konfliktů. Praha: Grada. 

Reitmayerová, E., & Broumová, V. (2012). Cílená zpětná vazba: metody pro vedoucí skupin a učitele (Vyd. 2). Praha: 

Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Klugerová, J., & Němec, Z. (2014). Speciálněpedagogická praxe ve vysokoškolském studiu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana 

Amose Komenského. 

Kyriacou, C. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování (Vyd. 4). Praha: Portál.  

Lukášová, H. (2015). Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních 

studií.  

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita 

Pardubice.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  



Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Základy psychopedie 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: vypracování seminární práce a její prezentace v semináři. 

Garant předmětu Mgr. Aneta Marková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Aneta Marková, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět „Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením“ navazuje na předmět Základy 

psychopedie a svým obsahem se soustředí na rozšíření znalostí o problematice poruch intelektového vývoje. Předně se 

tedy zaměřuje na rozšíření dosavadních znalostí v oblasti psychopedické diagnostiky, přičemž je kladen důraz na 

zasazení diagnostického procesu do systému ČR, zejména v oblasti vzdělávání. Podstatná část předmětu je věnována 

problematice poruch intelektového vývoje v jednotlivých vzdělávacích stupních s čímž se pojí i specifické vzdělávací 

metody, popř. úpravy běžně používaných vzdělávacích metod. V neposlední řadě je věnována pozornost dospělému věku 

a nejčastějším problematickým oblastem spojených s poruchami intelektového vývoje. Předmět obsahově zakončuje 

přednáška a cvičení na téma etické aspekty poruch intelektového vývoje, neboť se jedná o jednu z nejpodstatnějších 

oblastí, kterou si budoucí absolventi potřebují pro kvalitní praxi osvojit. 

  

Kompetence: 

 Student/ka rozumí psychopedické diagnostice, orientuje se v přístupech práce s lidmi s poruchami intelektového 

vývoje. 

 Student/ka  a zná metody práce s touto cílovou skupinou. 

 Student/ka se orientuje v problematice jednotlivých vývojových období osob s poruchami intelektového vývoje 

a to od předškolního věku po dospělý věk. 

 Student/ka  zná problematiku legislativy ve vztahu k lidem s poruchami intelektového vývoje a uvědomuje si 

etické aspekty, které se váží k práci s touto cílovou skupinou. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Psychopedická diagnostika I. 

2. Psychopedická diagnostika a vzdělávací systém v ČR. 

3. Problematika poruch intelektového vývoje v předškolním věku a vybrané vzdělávací metody I. 

4. Problematika poruch intelektového vývoje v předškolním věku a vybrané vzdělávací metody II. 

5. Problematika poruch intelektového vývoje ve školním věku a vybrané vzdělávací metody I. 

6. Problematika poruch intelektového vývoje ve školním věku a vybrané vzdělávací metody II. 

7. Problematika poruch intelektového vývoje ve školním věku a vybrané vzdělávací metody III. 

8. Problematika poruch intelektového vývoje ve školním věku a vybrané vzdělávací metody IV. 

9. Problematika poruch intelektového vývoje v dospělém věku – vzdělávání a volný čas. 

10. Problematika poruch intelektového vývoje v dospělém věku – bydlení. 

11. Problematika poruch intelektového vývoje v dospělém věku – zaměstnávání. 

12. Problematika poruch intelektového vývoje v dospělém věku – sebeobhajoba a občanská advokacie. 

13. Etické aspekty v problematice poruch intelektového vývoje. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Bazalová, B. (2014).  Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál. 

Pipeková, J., & Vítková, M. et al. (2014).  Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na 

mentální postižení. Brno: Masarykova univerzita. (vybrané kapitoly) 

Valenta, M., Michalík, J., & Lečbych, M. a kol. (2012).  Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-

právním kontextu. Praha: Grada.(vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

APA (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5 (R)). Nakladatelství: American Psychiatric 

Association Publishing.  

Bendová, P., & Zikl, P. (2011).  Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada. 

Černá, M. a kol. (2015).  Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum. 

Franiok, P. (2008). Vzdělávání osob s mentálním postižením: (inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním 

postižením) (Vyd. 3., dopl). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta. 

Gardner, W. (2017). Behavior Modification in Mental Retardation: The Education and Rehabilitation of the Mentally 

Retarded Adolescent and Adult. London: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Janovcová, Z. (2010).  Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. Brno: Masarykova univerzita. 

Matoušek, O. a kol. (2010).  Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál. 

Ošlejšková, H., & Vítková, M. (2013). Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na 

základní škole speciální = Bases, conditions and strategies for teaching pupils with severe disabilities in special schools. 

Brno: Masarykova univerzita. 

Pipeková, J. (2006).  Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD. 

Selikowitz, M. (2011).  Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. Praha: Portál. 

Šiška, J. (2005). Mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti. Praha: Karolinum.  

Švarcová, I. (2011). Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál.  

Valenta, M., & Muller, O. (2013). Psychopedie: teoretické základy a metodika. Praha: Parta.  

Valenta, M., & Petráš, P. et al. (2012). Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Valenta, M. a kol. (2012). Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro 

žáky s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Vančová, A. (2014). Inovácie v teórii, metodológii a praxeológii pedagogiky mentálne postihnutých. Ostrava: Ostravská 

univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta. 

Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://www.nejlevnejsi-knihy.cz/nakladatelstvi/American%20Psychiatric%20Association%20Publishing.html
https://www.nejlevnejsi-knihy.cz/nakladatelstvi/American%20Psychiatric%20Association%20Publishing.html


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Základy etopedie 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: student/ka zpracuje diagnostický rozbor pozorování problémového chování dítěte. 

 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace 

Předmět navazuje na Základy etopedie. Prohlubuje zde získané poznatky zejména o oblast diagnostickou a intervenční. 

Dále rozšiřuje přehled studentů/tek o interdisciplinární přesah v diagnostice a řešení poruch chování, ve vztahu 

k penitenciární péči, sociální péči a zdravotnictví.  

 

Kompetence: 

 Student/ka zná a umí použít základní diagnostické metody v etopedii. 

 Student zná základní možnosti intervence ve vztahu k poruchám chování a k problémovému chování, umí 

navrhnout plán péče o dítě s problémovým chováním. 

 Studentka se orientuje v celkovém systému péče o děti s poruchami chování vč. návaznosti na orgány sociálně 

právní ochrany dětí, soudnictví ve věcech mládeže, trestní řád, působnost Policie ČR a možnosti medicínské 

léčby. 

 

Hlavní témata po jednotlivých blocích výuky: 

 Diagnostika poruch chování a problémového chování – anamnéza, pozorování, dotazníky, škály, vazba na 

psychologickou a psychiatrickou diagnostiku, zpracování získaných diagnostických dat (2 semináře). 

 Funkční analýza chování – aktivní práce se základními nástroji (v návaznosti na praxi na pracovištích). 

 Intervenční přístupy k poruchám chování - možnosti modifikace chování, plánování a vyhodnocování 

intervence (2 semináře). 

 Rodina dítěte s poruchami chování. 

 ADHD. 

 Extrémní poruchy chování, agrese, agresivita. 

 Soudnictví ve věcech mládeže, trestní řád. 

 Spolupráce s OSPOD, lékařem. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:: 

Jucovičová, D., & Žáčková. D. (2010).  Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině: základní projevy ADHD, zásady 

výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí. Praha: Grada.  

Kaleja, M. (2013).  Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

Pedagogická fakulta. (vybrané kapitoly) 

Matoušek, O., & Matoušková, A. (2011).  Mládež a delikvence. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Legislativní normy: 

Zákon 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné 

péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 

Zákon 141/1961 Sb. Trestní řád 



Zákon č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí 

Národní strategie prevence. (Online) dostupné z: 

http://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf 

 

Doporučená: 

Čech, T. (2011).  Škola a její preventivně-výchovná strategie jako předpoklad rozvoje kompetencí dětí. Prevence, Praha: 

Občanské sdružení Život bez závislosti. 

Červenka, K., & Vojtová, V. (2013).  Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně. 

Klusák, M. (2014). Morální vývoj školáků a předškoláků: paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta. Praha: Karolinum. 

Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. 

Lane, K. L., Gresham F. M., & O'Shaughnessy, T. E. (2002). Interventions for children with or at risk for emotional and 

behavioral disorders. Boston: Allyn and Bacon. 

Martínek, Z. (2015) Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada.  

Michalová, Z. (2012). Předškolák s problémovým chováním. Projevy, prevence a možnosti ovlivnění. Praha: Portál.  

Nielsen Sobotková, V. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha: Grada.  

Ondráček, P. (2003). Františku, přestaň konečně zlobit, nebo-- : informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří 

se chovají při výuce rušivě. Praha: ISV. 

Poněšický, J. (2004). Agrese, násilí a psychologie moci. Praha: Triton.  

Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s narušenou komunikační 

schopností 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Základy logopedie 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk 

 
Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: kazuistika dítěte s narušenou komunikační schopností a její prezentace ve skupině. 

Garant předmětu PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášky 30% 

Vyučující 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. přednášky 

Mgr. Nicole Hovorková, semináře 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět má za cíl rozšířit znalosti základů logopedie o poznatky v oblasti prevence, speciálně pedagogické diagnostiky, 

edukace, reedukace i rehabilitace jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti (NKS) a propojit je s dalšími 

předměty- speciální pedagogiky, psychologie a medicínských oborů (ORL, foniatrie a neurologie). Dále pak seznámit 

studenty se základními možnostmi podpory komunikačních schopností u osob s NKS v jednotlivých věkových 

kategoriích.  

 

Kompetence: 

- Student/ka bude mít přehled o základních přístupech k osobám s narušenou komunikační schopností v resortech 

školství, zdravotnictví a sociálních věcí. 

- Student/ka se bude orientovat v základních diagnostických postupech u jednotlivých druhů narušené 

komunikační schopnosti v rámci logopedické péče. 

- Student/ka  se bude orientovat v základních  intervenčních přístupech u jednotlivých druhů narušené 

komunikační schopnosti v rámci logopedické péče. 

- Student/ka bude mít přehled o základních možnostech podpory komunikační schopnosti u osob intaktních 

(možnosti prevence) a u osob s NKS. 

- Student/ka bude umět pracovat s vybranými materiály využívanými v kontextu rozvíjení komunikační 

schopnosti v oblasti školství. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Specifika logopedické péče o jedince s NKS v ČR dle jednotlivých resortů, platná legislativa vztahující se 

k poskytování logopedické péče. Poradenský systém ve školství, SPC pro děti/žáky s vadami řeči- úkoly, 

činnosti. 

 Model logopedického vyšetření, obligatorní diagnostické domény, charakteristika obecně užívaných metod a 

postupů, stimulačních pomůcek. 

 Intervenční přístupy k rozvoji komunikačních schopností u vybraných forem NKS.  

 Prevence primární (nespecifická, specifická)í, sekundární, terciální. Užívané metody a techniky, využití ICT v 

prevenci. 

 Podmínky pro správný vývoj řeči, orientační vyšetření jako součást pedagogické diagnostiky. 

 Systém podpůrných opatření ve školství. Metody a postupy pro rozvíjení komunikačních schopností a 

jazykových dovedností (individuální a skupinové), problematika výběru vhodných materiálů a pomůcek. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Cséfalvay, Z., & Lechta,V. (2013). Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál. (vybrané  

kapitoly) 

Lechta, V. a kol. (2005).  Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 Neubauer, K. a kol. (2018).  Kompendium klinické logopedie. Praha: Portál.  

 



Doporučená: 

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2007).  Diagnostika dítěte předškolního věku. Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. 

Brno: Computer Press.   

Bezděková, J. (2008).  Učíme naše dítě mluvit: řečová výchova od narození do sedmi let. Metodická příručka. 

logopedické prevence. Velké Bílovice: TeMi CZ.  

Bytešníková, I. (2007).  Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Praha: Slon.  

Dlouhá, O. et al. (2017). Poruchy vývoje řeči. Praha: Galén. 

Ducharme, S. M. (2016).  Childhood Speech and Language Disorders: Supporting Children and Families on the Path to 

Communication. Lanham: Rowman & Littlefield. 

Kejklíčková, I. (2016). Vady řeči u dětí. Praha: Grada. 

Klenková, J. (2006). Logopedie. Praha: Grada Publishing, a.s.  

Klenková, J., & Kolbábková, H. (2002). Diagnostika předškoláka- Správný vývoj řečidítěte. Brno: MC nakladatelství.  

Krejčíková, J., & Kaprová, Z. (2000). Náměty na logopedickou prevenci. Hrátky se slovíčkypro kluky a holčičky. Praha: 

Fortuna.   

Kutálková, D. (2011). Budu správně mluvit. Chodíme na logopedii. Praha: Grada.  

Seidlová Málková, G., & Smolík, F. (2015). Diagnostika jazykového vývoje. Praha: Grada.  

Smolík, F., & Seidlová Málková, G. (2015). Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.  

Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štech, S. (1999). Psychologie handicapu. Praha: Karolinum. 

Vrbová, R. a kol. (2012).  Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II (diagnostické domény pro 

žáky s narušenou komunikační schopností.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: 80% účast na výuce, prezentace případové studie jedince s vybranou kombinovanou vadou. 

Garant předmětu Mgr. Aneta Marková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Aneta Marková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět seznamuje s problematikou kombinovaného postižení v celé své šíři. Předně představuje základní terminologii a 

charakteristiku, která se s kombinovaným postižením váže a dále se soustředí na objasnění problematiky kombinovaného 

postižení z hlediska dominance postižení. Dále je věnována pozornost tématům agrese a agresivity u osob 

s kombinovaným postižením a také tématům restrikce a restriktivních opatření, včetně etických aspektů práce s touto 

cílovou skupinou osob. V neposlední řadě je věnována pozornost vybraným terapiím, které se nejčastěji pojí 

s problematikou kombinovaného postižení. 

 

Kompetence: 

 Student/ka rozumí terminologii spojené s problematikou kombinovaného postižení a orientuje se v problematice 

péče o osoby s kombinovaným postižením v ČR. 

 Student/ka zná základní syndromy, predikující kombinované postižení a zná základní přístupy práce s lidmi 

s různým typem kombinovaného postižení. 

 Student/ka se orientuje v základních terapiích, které se užívají při práci s lidmi s kombinovaným postižením. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Terminologie ve spojení s problematikou kombinovaného postižení a charakteristika kombinovaného postižení. 

2. Kombinované postižení ve vztahu k psychopedické problematice a vybrané syndromy predikující kombinované 

postižení. 

3. Kombinované postižení ve vztahu k somatopedii problematice a vybrané syndromy predikující kombinované 

postižení. 

4. Kombinované postižení ve vztahu k tyflopedické problematice a vybrané syndromy predikující kombinované 

postižení. 

5. Kombinované postižení ve vztahu k surdopedické problematice a vybrané syndromy predikující kombinované 

postižení. 

6. Kombinované postižení ve vztahu k logopedické problematice a vybrané syndromy predikující kombinované 

postižení. 

7. Alternativní a augmentativní komunikace 

8. Kombinované postižení ve vztahu k etopedické problematice a vybrané syndromy predikující kombinované 

postižení. 

9. Agrese a způsob práce s agresivním klientem. 

10. Restrikce, restriktivní opatření a etické aspekty práce s osobami s kombinovaným postižením. 

11. Systém péče o osoby s kombinovaným postižením v České republice a význam neziskového sektoru. 

12. Vybrané terapie užívané u osob s kombinovaným postižením I. 

13. Vybrané terapie užívané u osob s kombinovaným postižením II. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Ludíková, L. (2005).  Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Opatřilová, D. (2005).  Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: Masarykova univerzita 

Brno.(vybrané kapitoly)  

Zikl, P. (2011).  Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole. Praha: Grada. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Castillo- Morales, R. (2006).  Orofaciální regulační terapie.  Praha: Portál.  

Friedlová, K. (2007). Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, Praha: Grada Publishing, a.s.  

Hanák, P. (2005). Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR. 

Hatlen, P. H. (2018). Effects of Pre-School Services for Deaf-Blind Children. FB&C Limited. 

Hlaváčová, J. (ed.) (2003). Hluchoslepí mezi námi. Praha: LORM- Společnost pro hluchoslepé. 

Klenková, J. (2000). Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido.  

Kudláček, M. (2012). Svět dětské mozkové obrny. Praha: Portál.  

Ludíková, L. (2001). Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Scientia. 

Uzlová, I. (2010). Asistence lidem s postižením a znevýhodnění: praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. 

Praha: Portál.  

Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese.  Praha: Portál.  

Valenta, M., & Petráš, P. et al. (2012). Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodologie výzkumu ve speciální pedagogice 

Typ předmětu povinný dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní zapojení studentů v rámci semináře, účast v 100% časové dotaci předmětu, studium požadované literatury, 

absolvování písemného zápočtového testu. 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět uvádí studenty do problematiky výzkumné práce ve společenských vědách. Obsahem jsou základní témata 

zaměřená na metodologické postupy výzkumné činnosti, jako jsou stanovení výzkumného tématu (příp. hypotézy) a 

následná volba adekvátní metody k naplnění výzkumných záměrů případně ověření hypotéz. Záměrem je též seznámit 

studenty s jednotlivými typy výzkumných strategií, jejich možnostmi a limity ve vztahu k výzkumnému tématu. 

 

Kompetence: 

 Student/ka se orientuje v problematice tvorby výzkumného projektu. 

 Student/ka rozlišuje základní výzkumné strategie, jejich limity a možnosti. 

 Student/ka umí interpretovat v souvislostech validity dat výstupy výzkumných projektů. 

 Student/ka reálně aplikuje jednotlivé techniky sběru dat v rámci jednotlivých výzkumných strategií. 

 Student/ka reflektuje závěry statistického zpracování dat.  

 Student/ka chápe etické aspekty tvůrčí a výzkumné práce. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Zásady zpracování bakalářské práce.   

2. Základní pojmy, etické principy, přístupy ke zkoumání. 

3. Formulace výzkumného cíle, výzkumného problému, výzkumný projekt. 

4. Kvantitativní výzkum, formulace hypotéz. 

5. Kvalitativní výzkum. 

6. Dotazník.  

7. Rozhovor.  

8. Pozorování, škály.  

9. Zpracování kvantitativních dat. 

10. Zpracování kvalitativních dat.  

11. Experiment, testy. 

12. Pravidla prezentace výsledků výzkumných projektů. 

13.  Prezentace bakalářských projektů studentů. 

 

Semináře: 

Obsahově korelují s tematickými okruhy přednášek. Prohlubují a prakticky rozšiřují přednášková témata. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum. 2. vyd. Praha: Portál.(vybrané kapitoly) 

Chráska, M. (1998). Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Chráska, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada. 

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.(vybrané kapitoly) 

 

Doporučená:  



Corbin, J. M., & Strauss, A. L. (2015). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded 

theory (Fourth edition). Los Angeles: SAGE. 

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.  

Pelikán, J. (2007). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. 

Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy pedagogické a speciálněpedagogické diagnostiky 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: orientace v odborné literatuře, schopnost aplikovat znalosti a kompetence v praxi. 

Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

 

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je na interdisciplinárním základě uvést studenty do problematiky pedagogické a speciálně pedagogické 

diagnostiky, seznámit je se základními pojmy a skutečnostmi souvisejícími s danou problematikou a osvětlit 

diagnostické nástroje ke zjišťování kvality průběhu a výsledků procesu výchovy a vzdělávání jedinců se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V rámci předmětu se předpokládá propojení získaných znalostí se studijními předměty 

zaměřenými na výchovu a vzdělávání jednotlivých skupin jedinců se SVP. 

 

Kompetence: 

 Student/ka je schopen reflektovat význam a postavení pedagogické a speciálně pedagogické diagnostiky. 

 Student/ka je vybaven/a znalostmi základních pojmů oboru. 

 Student/ka bude schopen citlivě vnímat interdisciplinární vztahy. 

 Student/ka umí využívat základní nástroje zejména pedagogické diagnostiky. 

 

Hlavní témata po jednotlivých blocích výuky: 

 Postavení pedagogické a speciálně pedagogické diagnostiky v systému věd o výchově. 

 Sledování oblastí (stránek, aspektů) psychomotorického vývoje, somatický vývoj, vývoj motoriky (lokomoce, 

manipulace), vývoj činností (hra, učení, práce, zájmová činnost), kognitivní vývoj (poznávací procesy – 

vnímání, představy, fantazie, paměť, myšlení), vývoj řeči, motivační a citový vývoj, sociální vývoj. 

 Základní diagnostické metod: pozorování (zejména dlouhodobé), rozhovor, dotazník, sledování (interpretace) 

výtvorů dětí, žáků, význam dětské kresby (hodnocení obsahové a technické stránky), individuální speciálně 

pedagogická diagnostika, orientační vyšetření řeči, orientační vyšetření sluchu a zraku, diagnostika laterality, 

typy laterality, vyšetření školní zralosti/ připravenosti, vyšetření úrovně čtení (ČQ), psaní (diagnostický diktát) 

a počítání. 

 Diagnostika a prevence deficitů dílčích funkcí (Brigitte Sindelar). 

 Možnosti začlenění do sociálních skupin a celkově do běžného společenského života. 

 Orientace v diagnostické zprávě. 

 Platná legislativa k poradenským službám. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Jankovský, J. (2006).  Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a 

psychologická hlediska. 2. doplněné vydání. Praha: Triton. 

Knotová, D., Klégrová, J., & Hájková, V. (2014).  Školní poradenství. Praha: Grada. (vybrané kapitoly) 

Křováčková, B. (2014). Diagnostika- učitel- žák. Hradec Králové: Gaudeamus.(vybrané kapitoly) 

Přinosilová, D. (2007).  Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido. 

 

Doporučená: 

Hanák, P. a kol. (2005).  Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: IPPP.  



Kucharská, A. a kol. (2007). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. 

Praha: IPPP. 

Matějček, Z.,  Klégrová, J., & Hájková, V. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha, Portál. 

Salvia, J., Ysseldyke, J. E., & Bolt, S. (2013). Assessment in special and inclusive education (Twelfth edition). Belmont, 

CA: Wadsworth Cengage Learning. 

Sindelar, B. (2016). Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. 

6. vydání. Praha: Portál.  

Slowík, J. (2016). Speciální pedagogika. 2. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada.  

Svoboda, M., Krejčířová, D., & Vágnerová, M. (2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.   

Vágnerová, M., & Klégrová J. (2008).  Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum.  

Vítková, M. (2004). Otázky speciálně pedagogického poradenství: základy, teorie, praxe: učební text k projektu 

"Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (Vyd. 2). 

Brno: MSD. 

MŠMT ČR. Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školskýchporadenských zařízení v 

platném znění. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická praxe průběžná III 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+52c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogická praxe průběžná II, Reflexivní seminář k pedagogické 

praxi průběžné II 

Korekvizity: Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné III 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: absolvování pedagogické praxe v rozsahu 4 hodiny týdně na pracovišti určeném fakultou, povinná účast 100%. 

Účast v Reflexivním semináři k pedagogické praxi průběžné III a splnění požadavků v tomto předmětu. Odevzdání deníku 

praxe. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

60% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

V rámci tohoto předmětu se student seznámí s prostředím a chodem jednoho z následujících zařízení: mateřská nebo 

základní škola pro žáky se zrakovým/sluchovým/mentálním/tělesným postižením, narušenou komunikační schopností 

nebo žáky s kombinovanými vadami. Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se s prostředím a fungováním 

MŠ/ZŠ zřizované podle §16. odst. 9 školského zákona a pracovat s dětmi/žáky pod vedením uvádějícího učitele a 

fakultního vyučujícího. Student bude navštěvovat zařízení se zaměřením na jinou skupinu dětí/žáků než v předchozí 

průběžné praxi (Pedagogická praxe průběžná II). 

 

Kompetence: 

- Student/ka se seznámí s chodem školy a organizací školního dne. 

- Student/ka se orientuje ve specifikách práce učitele příslušné MŠ/ZŠ speciální. 

- Student/ka se seznámí se složením dětské skupiny/třídy a dokumentací dětí/žáků. 

- Student/ka se zdokonalí v sociálních a komunikačních dovednostech s přihlédnutím ke specifikům dětí/žáků 

příslušné školy. 

- Student/ka bude schopen/na respektovat individuální specifika dítěte/žáka při přípravě na výuku i při její realizaci. 

 

V rámci své praxe by student měl pozorovat a do deníku praxe reflektovat především tyto oblasti: 

- Prostředí školy, nabídka služeb včetně volnočasových aktivit. 

- Složení třídy/skupiny, specifika jednotlivých dětí/žáků. 

- Plánování pedagogické práce. 

- Samostatné vedení ranních her, rozcviček, řízené činnosti/ samostatná individuální či skupinová práce se žáky. 

- Příprava na výuku. 

- Mimoškolní aktivity (návštěva sportovních zařízení, exkurze, výlety). 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kol. autorů. (2009). Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 

s.r.o. 

Metodika práce s žákem se zdravotním postižením – výběr publikace na základě typu zvoleného zařízení. Publikace 

dostupné online na adrese: http://spc-info.upol.cz/profil/?cat=85. [cit. 2019-09-01]. 

 

Doporučená: 

Barvíková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového 

postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Čadová, E. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného 

postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Felcmanová, L. a kol. (2015). Metodika ke katalogu podpůrných opatření: k dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve 

vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

http://spc-info.upol.cz/profil/?cat=85


Janková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového 

postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Kol. autorů. (2008). Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. [online]. Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický. [cit. 2019-09-08]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-

content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf>. ISBN 978-80-87000-25-0. 

Michalík, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního 

nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Píšová, M. (2007).  Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice. 

Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: 

Univerzita Karlova. 

Vahid, B., Harwood, S., & Brown, S. (2015). 500 tips for working with children with special needs. London: Routledge, 

Taylor & Francis Group. 

Valenta, M. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního 

postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Vrbová, R. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené 

komunikační schopnosti: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Žampachová,  Z. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy 

autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné III 

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogická praxe průběžná II, Reflexivní seminář k pedagogické 

praxi průběžné II 

Korekvizity: Pedagogická praxe průběžná III. 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní účast na semináři a plnění dílčích úkolů v rámci seminářů (práce se studijní literaturou, prezentace školy 

navštěvované v rámci průběžné praxe). 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

V rámci reflexivního semináře k průběžné pedagogické praxi III studenti zdokonalí své schopnosti a dovednosti v oblasti 

aplikace reflexivních a sebereflexivních metod a postupů na proces výchovy a vzdělávání dětí/žáků se 

zrakovým/sluchovým/mentálním/tělesným postižením, narušenou komunikační schopností, kombinovanými vadami 

a/nebo poruchami chování. 

 

Kompetence: 

 Student/ka dokáže přiměřeně reflektovat vlastní pedagogickou praxi s ohledem na specifika dětí/žáků příslušné 

školy. 

 Student/ka umí vyjádřit svůj názor na určitou (školní) situaci a tento názor dostatečně argumentovat. 

 Student/ka si dokáže uvědomit vlastní schopnosti a dovednosti, popřípadě vlastní limity ve vztahu k výkonu 

profese učitele příslušné školy. 

 

Hlavní témata předmětu: 

 Příprava na výuku s ohledem na specifika dané skupiny dětí/žáků. 

 Tvorba plánů činností na praxi. 

 Problémové chování dětí/žáků. 

 Práce s pozorností dětí/žáků. 

 Autorita učitele u dané skupiny dětí/žáků. 

 A další témata dle potřeb studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Navrátil, S., & Mattioli, J. (2011). Problémové chování dětí a mládeže: chybná pojetí výchovy, vyučování a pedagogické 

komunikace, interpersonální konflikty v pedagogických situacích, strategie řešení školních konfliktů. Praha: Grada. 

Reitmayerová, E., & Broumová, V. (2012). Cílená zpětná vazba: metody pro vedoucí skupin a učitele (Vyd. 2). Praha: 

Portál. 

 

Doporučená: 

Heřmanová, V. (2004). Profesní sebepojetí učitelů. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 

Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Kyriacou, C. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování (Vyd. 4). Praha: Portál.  

Lukášová, H. (2015). Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních 

studií.  

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita 

Pardubice.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 



Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Základy somatopedie 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: vypracování a prezentace seminární práce dle zadání vyučujícího. 

Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět se zabývá především možnostmi výchovy a vzdělávání osob s tělesným (motorickým) postižením a zdravotním 

oslabením od rané péče, resp. včasné intervence, po studium na vysoké škole. Mimořádná pozornost je věnována 

ucelenému systému rehabilitace (tzv. koordinovaná rehabilitace) osob s tělesným postižením, přičemž jsou akcentovány 

především možnosti jejich vzdělávání, ať už formou inkluzivního vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu (integrace v 

přirozeném sociálním prostředí), anebo ve školách samostatně zřízených pro tělesně postižené. Pozornost je dále 

věnována metodice výchovy a vzdělávání osob s motorickým postižením, možnostem kompenzace motorického 

postižení (kompenzační a rehabilitační pomůcky), atd. 

 

Kompetence: 

 Student/ka se orientuje v koordinované podpoře poskytované jedincům s tělesným (motorickým) postižením a 

zdravotním oslabením v duchu uceleného systému rehabilitace.  

 Student/ka je schopen/na se adekvátně orientovat v odborných činnostech v rámci koordinované péče 

multidisciplinárního týmu.  

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Ucelený systém rehabilitace (USR) – léčebné a pedagogické prostředky USR. 

 Ucelený systém rehabilitace (USR) - sociální a pracovní prostředky USR. 

 Mezioborová spolupráce v rámci komplexního diagnostického procesu tělesných (motorických) postižení a 

zdravotních oslabení. 

 Diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním oslabením a kontextu posuzování míry 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

 Dopad tělesného postižení a závažného onemocnění na vzdělávání. 

 Tvorba podpůrných opatření pro děti/ žáky/studenty s tělesným postižením, závažným onemocněním a 

zdravotním oslabením v kontextu platné legislativy. 

 Technické a kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným postižením a závažným onemocněním. 

 

Semináře, cvičení: 

Každý student vypracuje (na základě instrukcí zadaných vyučujícím) kazuistiku, resp. případovou studii, z hlediska 

medicínského (RA, OA, NO, možnosti terapie a koordinované rehabilitace - USR) a zejména pak z pohledu 

somatopedického (intervence, průběh a způsob vzdělávání, včetně pracovní a sociální integrace). 

Případovou studii bude každý student prezentovat v rámci seminářů prostřednictvím PowerPointu. 

Součástí prezentace bude diskuse na dané téma s vyučujícím a s ostatními studenty. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická 

hlediska. 2. doplněné vydání. Praha: Triton. 

Pfeiffer, J. (2014). Koordinovaná rehabilitace. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
 

Doporučená: 

Čadová, E. a kol. (2012). Diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Část II. 

(katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Hájková, V. (2009).  Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha: Epocha. 

Hájková, V., & Strnadová, I. (2011). Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních 

onemocnění. Praha: Epocha.  

Chan, F., Berven, N. L., & Thomas, K. R. (2015). Counseling theories and techniques for rehabilitation and mental health 

professionals (Second edition). New York, New York: Springer Publishing Company. 

Michalík, J. (2013).  Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Pardubice: Studio Press. 

Opatřilová, D., & Zámečníková, D. (2008).  Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: 

Masarykova univerzita. 

Slowík, J. (2016). Speciální pedagogika. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada.   

Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štech, S. (2004dotisk). Psychologie handicapu (2., přeprac. vyd). V Praze: 

Karolinum. 

Vítková, M. (2006). Somatopedické aspekty. Brno: Paido.  

Votava, J. (2005). Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s autismem 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: student/ka vyplní a bude prezentovat edukačně hodnotící profil vybraného dítěte s poruchou 

autistického spektra. 

Garant předmětu Mgr. Aneta Marková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Aneta Marková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět seznamuje studenty s problematikou poruch autistického spektra. Úvodem jsou studenti seznámeni s rozdílnou 

terminologií a s jednotlivými klasifikačními systémy. Dále představuje nejčastější projevy v chování osob s poruchou 

autistického spektra, přičemž se zaměřuje na základní triádu postižení. Studenti jsou též seznámeni s problémy, se kterými 

se osoby s poruchou autistického spektra potýkají i mimo základní kritéria. Dále je věnována pozornost přístupu k lidem 

s poruchou autistického spektra a vybraným terapiím a podpůrným vzdělávacím systémům. V neposlední řadě předmět 

seznamuje s problematikou rodin osob s poruchou autistického spektra.  

 

Kompetence: 

 Studen/ka rozumí terminologii spojené s problematikou poruch autistického spektra a orientuje se 

v problematice podpory této cílové skupiny. 

 Student/ka zná charakteristickou triádu postižení u problematiky poruch autistického spektra a orientuje se 

v dalších projevech, které se s problematikou poruch autistického spektra často pojí. 

 Student si též osvojil základní znalost přístupu k lidem s poruchou autistického spektra a je znalý v zařazení a 

v podpoře žáka s poruchou autistického spektra ve školském systému.  

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Terminologie a klasifikace (MKN, DSM). 

2. Epidemiologie a etiologie poruch autistického spektra. 

3. Specifické projevy poruch autistického spektra I. – komunikace. 

4. Specifické projevy poruch autistického spektra II. – sociální interakce a sociální chování. 

5. Specifické projevy poruch autistického spektra III. – představivost, hra, zájmy. 

6. Nespecifické variabilní rysy u poruch autistického spektra. 

7. Komorbidita a diagnostika poruch autistického spektra. 

8. Alternativní a augmentativní komunikace u osob s poruchou autistického spektra. 

9. Přístup k osobám s poruchou autistického spektra a vybrané terapie I. 

10. Přístup k osobám s poruchou autistického spektra a vybrané terapie II. 

11. Přístup k osobám s poruchou autistického spektra a vybrané terapie III. 

12. Vzdělávací systém a zařazení osob s poruchou autistického spektra do vzdělávacího systému v ČR. 

13. Rodina osob s poruchou autistického spektra. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Čadilová, V., & Žampachová, Z. a kol. (2012). Metodika práce se žákem s PAS. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci.  

Čadilová, V., & Žampachová, Z. a kol. (2015). Edukačně- hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra. Praha: 

Pasparta.  

Thorová, K. (2006). Poruchy autistického spektra. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 



Acosta, M. T., & Pearl, P. L. (2003). The Neurobiology od Autism: New Pieces of the Puzzle. Current Neurology and 

Neuroscience Reports 3,149-156.  

Čadilová, V., Žampachová, Z. (2008).  Strukturované učení. Praha: Portál. 

Čadilová, V., Thorová, K., & Žampachová, Z. (2012). Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část 

II. (Diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Gillberg, C., & Peeters, T. (2008). Autismus-zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál.  

Howlin, P. (2009). Autismus u dospívajících a dospělých: cesta k soběstačnosti . Praha: Portál.  

Hrdlička, M., & Komárek, V. (2014). Dětský autismus. Praha: Portál.  

Wing, L. (1996). The Autistic Spectrum: A Guide for Parents and Professionals. London: Constable. 

Wing, L., & Gould, J. (1979). Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: 

epidemiology and classification. Journal of Autism and Developmental Disorders 9: 11-29. 

Žampachová, Z., & Čadilová, V. a kol. (2015).  Katalog podpůrných opatření, dílčí část - pro žáky s potřebou podpory ve 

vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci.  

  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Základy oftalmopedie 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní.  

Další požadavky na studenta: aktivní zapojení studentů v rámci seminářů, účast min. v 80% časové dotaci předmětu, 

vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího a její prezentace. 

 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět navazuje na základy oftalmopedie a dále prohlubuje vědomosti i praktické dovednosti studentů v rámci zmíněné 

specializace speciální pedagogiky. Na podkladě kvalitních oftalmopsychologických znalostí usiluje o osvojení 

metodických a didaktických postupů, které jsou výchozí při adekvátní edukační podpoře a intervenci jedince se zrakovým 

postižením všech věkových kategorií. Předmět se nezaměřuje pouze na oblast vzdělávání, ale reflektuje též další oblasti 

lidského života v souvislostech specifik socializace a procesu společenské integrace osob se zrakovým postižením. 

 

Kompetence: 

 Student/ka se orientuje ve specificích kognitivního a motorického vývoje dítěte s ZP v souvislostech časové 

chronologie. 

 Student/ka zná možnosti institucionální podpory dítěte s postižením zraku v jednotlivých vývojových etapách. 

 Student/ka se orientuje ve specificích výchovy a rozvoje dítěte se zrakovým postižením v různém sociálním 

prostředí. 

 Student/ka zná didaktické postupy rozvoje kompetencí z jednotlivých předmětových oblastí. 

 Student/ka chápe možnosti a formy edukace žáků se zrakovým postižením, dovede specifikovat vzdělávací 

potřeby žáků s postižením zraku. 

 Student/ka se orientuje v metodice prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením, 

chápe význam specifických kompetencí v souvislostech rozvoje jedince se zrakovým postižením. 

 Student/ka se orientuje v oblasti kompenzačních a reedukačních systémů užívaných osobami se zrakovým 

postižením, v legislativních souvislostech edukačního procesu i v oblasti společenské integrace.  

 Student/ka zná pravidla přístupu a komunikace s osobami se zrakovým postižením.  

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1-2. Dítě se zrakovým postižením. Specifika vývoje motoriky, kognitivních funkcí a socializace s akcentem na děti s 

poruchami binokulárního vidění. Možnosti speciálněpedagogické intervence.  

3-4. Dítě se zrakovým postižením. Specifika vývoje motoriky, kognitivních funkcí a socializace s akcentem na děti s 

kortikálním poškozením zraku. Možnosti speciálněpedagogické intervence.  

5. Problematika jedinců s kombinovaným postižením, z nichž jedno je postižení zrakové. 

6-7. Speciální potřeby jedinců se zrakovým postižením v kontextu vzdělávání (individuální vzdělávací plán).  

8-9. Speciální potřeby jedinců se zrakovým postižením v kontextu vzdělávání (další podpůrná opatření), úprava 

prostředí, předměty speciálně pedagogické péče. 

10-11. Braillovo písmo. Metodika nácviku čtení a psaní Braillovým písmem, pomůcky. 

12. Základní techniky a metodika prostorové orientace. Kompenzační pomůcky pro prostorovou orientaci a 

samostatný pohyb. Dostupnost pomůcek, legislativa. 

13.  Speciální potřeby jedince se zrakovým postižením. Proces integrace do společenských struktur (přístupnost 

prostředí, vyrovnávání příležitostí). Pravidla přístupu a komunikace s jedinci se zrakovým postižením. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Beneš, P. (2019).  Zraková postižení: behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami. Praha: Grada.  

Finková, D. (2011).  Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci. (vybrané kapitoly) 

Hamadová-Röderová, P. (2015).  Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. Brno: Masarykova 

univerzita v Brně. (vybrané kapitoly) 

Kudelová, I., & Květoňová, L. (1996). Malé dítě s těžkým poškozením zraku: raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným 

postižením. Brno: Paido. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Baslerová, P. a kol. (2012).  Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro 

žáky se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Bubeníčková, H., Karásek, P., & Pavlíček. R. (2012). Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. 1. 

vydání. Brno: TyfloCentrum Brno. 

Hall Lueck, A. (eds.). (2004). Functional vision : a practitioner's guide to evaluation and intervention. New York, NY: 

American Foundation for the Blind. 

Janková, J., & Moravcová, D. (2017).  Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením. Praha: Pasparta. 

Jasobcon, W. H. (1993). The art and science of teaching orientation and mobility to persons with visual impairments. New 

York: AFB Press. 

Kavalírová, K. (2012).  Nevidomý ve vaší firmě. Praha: Okamžik. 

Kimplová, T., & Kolaříková, M. (2014).  Jak žít s těžkým zrakovým postižením. Praha: Triton.    

Kochová, K., & Schaeferová, M. (2015). Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní 

věk. Praha: Portál.   

Požár L. (2000). Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. 

Růžičková, V., & Kroupová, K. (2017). Pohled na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým 

postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Wiener, P. (2006). Praktická výchova zrakově postižených. Praha: Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Základy surdopedie 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: vypracování případové studie jedince se sluchovým postižením a její prezentace v rámci 

seminářů. 

Garant předmětu PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášky 30% 

Vyučující 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D., přednášky 

Mgr. Marie Tobias Samohejlová, semináře 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět navazuje na základy surdopedie, jeho cílem je prohloubit znalosti studentů v rámci oboru surdopedie zejména v 

oblasti speciálněpedagogické diagnostiky, edukace, reedukace a rehabilitace jedince se sluchovým postižením všech 

věkových kategorií a propojit je s dalšími předměty- speciální pedagogiky, psychologie a medicínských oborů. Budou 

vymezena specifika výchovy a vzdělávání jedinců se sluchovým postižením, podmínky pro inkluzivní vzdělávání a dále 

oblasti péče o dospělé jedince s postižením sluchu, včetně možností jejich pracovního uplatnění. 

 

Kompetence: 

- Student/ka bude schopen definovat specifika péče o osoby se sluchovým postižením (SP) v resortech školství, 

zdravotnictví a práce a sociálních věcí.  

- Student/ka se bude orientovat v možnostech komplexní péče o jedince se sluchovým postižením, bude znát 

možnosti institucionální podpory SP v jednotlivých vývojových etapách. 

- Student/ka bude znát obligatorní diagnostické domény pro děti/žáky/studenty se sluchovým postižením 

v kontextu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, bude schopen/na specifikovat konkrétní vzdělávací 

potřeby žáka se SP.  

- Student/ka se bude orientovat ve specificích výchovy a rozvoje jedince se sluchovým postižením, bude znát 

didaktické postupy rozvoje kompetencí z jednotlivých předmětových oblastí a bude mít přehled o využití 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

- Student/ka se bude orientovat v nabídce sociálních služeb pro osoby se SP a v klíčových legislativních 

předpisech. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Komplexní péče o osoby se sluchovým postižením, lékařská péče a zdravotnické služby, speciálněpedagogická 

péče, školský systém, rodinná péče, sociální péče. 

 Mezioborová spolupráce v rámci komplexního diagnostického procesu sluchových vad.   

 Systém poradenství pro jedince s poruchami sluchu v resortu školství, legislativní předpisy pro poskytování 

poradenských služeb.  Střediska rané péče pro sluchově postižení, SPC pro sluchově postižené-o náplň činností, 

personální obsazení. Role školního speciálního pedagoga v rámci inkluzivního vzdělávání sluchově postižených 

dětí/žáků/studentů. 

 Dopady sluchového postižení na vzdělávání, typické odchylky ve vývoji řeči u osob se sluchovým postižením, 

obtíže při čtení s porozuměním, zvláštnosti v  písemném projevu. 

  Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením v kontextu posuzování míry speciálních vzdělávacích 

potřeb.  

 Systém vzdělávání u jedinců se sluchovým postižením-  předškolní zařízení, ZŠ, OU, SOU, SOŠ a SŠ pro 

sluchově postižené, studenti se sluchovým postižením na VŠ. 

 Specifika v edukačním procesu osob se sluchovým postižením. Komunikační přístupy užívané ve vzdělávání 

dětí/žáků/ studentů se sluchovým postižením. 

 Podpůrná opatření v oblasti organizace výuky, modifikace výukových metod a forem práce, úpravy obsahu 

vzdělávání, hodnocení, příprava na výuku, úprava prostředí, práce s třídním kolektivem. 



 Technické a kompenzační pomůcky používané v edukaci dětí/žáků/studentů se sluchovým postižením. 

 Profesní poradenství, profesní příprava studentů se sluchovým postižením, profesní uplatnění osob se sluchovým 

postižením. 

 Sociální a aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením, legislativní předpisy. Organizace pro sluchově 

postižené. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Barvíková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření. Dílčí část. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu 

sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. (dostupné online) 

Kol. autorů. (2011). Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro sluchově postižené. Vyd. Spolek neslyšících Plzeň, Svaz 

neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Dostupné  z: http://www.snplzen.cz/wp-

content/uploads/2011/06/kompenzace_2011.pdf 

Langer J., & Souralová, E. (2013). Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci.  

 

Doporučená: 

Cook, A. M., & Polgar, J. M. (2015). Assistive technologies: principles and practice (Fourth edition). St. Louis, Missouri: 

Elsevier. 

Doležalová, L. Sluchové postižení v období dospělosti a stáří. In Pančocha, K, Procházková, L., & Sayoud Gütnerová, D. 

(2015). Sociální dovednosti v životě sluchově postiženého jedince. Speciální pedagogika, 2005, 15(2), s. 86-103. 

Houdková, Z. (2005). Sluchové postižení u dětí- komplexní péče. Vydání 1. Praha: Triton. 

Hrubý, J., & Barešová, J. (1999). Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha: Septima. 

Komorná, M. (2008).  Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. 2. 

vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.  

Kotvová, M. (2018).  Zraková paměť u žáků se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze.  

Krahulcová, B. (2014).  Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Beakra.  

Krahulcová- Žatková, B. (2003).  Komunikace sluchově postižených. 2. vydání Praha: Karolinum. 

Langer, J. (2013). Úvod do pedagogiky osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Langer, J. (2014). Studenti se sluchovým postižením na vysoké škole. Olomouc: PF Univerzita Palackého v Olomouci.  

Langer, J., & Souralová, E. (2006). Surdopedie – andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Langer, J. a kol. (2013). Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci.  

Potměšil, M. a kol. (2012). Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci.   

Potměšil, M. a kol. (2012). Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II.(diagnostické domény pro 

žáky se sluchovým postižením). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Potměšilová, P. (2015). Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Solárová, K. et al. (2013).  Edukativní a intervenční terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním 

postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 

Světlík, M. (2000). Postižení sluchu, současné možnosti sluchové protetiky. Praha: Triton.  

Vitásková, K. (2013). Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu: výsledky 

partikulárních výzkumných šetření. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Předpis č. 423/2008 Sb., Úplné znění zákona č. 

155/1998 Sb. o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 348/2008 Sb. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociokulturní znevýhodnění 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test. 

Další požadavky na studenta: vypracovat případovou studii žáka ze sociokulturně odlišného prostředí. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je připravit studenty na práci s jedinci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Studentům budou 

představena specifika komunikace a poradenského vztahu k dětem, jejich rodičům i dospělým klientům z tohoto 

specifického prostředí. Na základě přednášek, samostudia odborné literatury a případových studií žáků ze sociokulturně 

odlišného prostředí budou schopni studenti porozumět podstatě vyloučení a volit základní komunikační strategie a přístupy 

vhodné pro osoby z tohoto prostředí. 

 

Kompetence: 

 Student/ka rozumí povaze sociokulturního znevýhodnění, chápe podstatu procesů, kterými uplatňuje na osoby 

svůj vliv kultura chudoby. 

 Studen/ka zná specifika osob ze sociokulturně odlišného prostředí. 

 Student/ka rozumí specifickým potřebám osob ze sociokulturně odlišného prostředí. 

 Student/ka ovládá základní komunikační přístupy k osobám ze sociokulturně odlišného prostředí.  

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Základní pojmy, jejich vymezení. 

2. Pohledy na příčiny sociokulturního znevýhodnění. 

3. Pohledy na roli kultury chudoby a její dopady na sociální a kulturní život jedince. 

4. Rozbor znaků sociálního vyloučení a sociální exkluze. 

5. Omezený přístup na trh práce, chudoba a nízký příjem a jejich dopad na dítě, rodinu, dospělého klienta. 

6. Specifika sociálního zázemí, charakteristika bydlení a života v rámci vyloučené lokality, dopady vyloučení ze 

služeb. 

7. Problematika nedostatečné zdravotní péče a nízké hygieny osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

8. Problematika vzdělanostní úrovně a přístupu ke vzdělávání.  

9. Fenomén „bariéry strachu“ a jeho vliv na komunikaci s dítětem, rodičem ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí. 

10. Jazyková a kulturní bariéra a její vliv na komunikaci s dítětem, rodičem ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí. 

11. Zásady komunikace a jednání s dítětem, rodičem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

12. Interkulturní kompetence a jejich rozvoj.  

13. Kazuistické případy a jejich rozbor, diskuse s odborníkem z praxe k řešení modelových případů z praxe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. Praha: Grada. (vybrané kapitoly) 

Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti. Praha: 

Portál. 

Kostková, K. (2012). Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: Masarykova univerzita Muni Press. 

 

Doporučená: 



Bittnerová, D. (2009). Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných: Případ SIM - Středisek integrace menšin. Praha: 

Ermat. 

Felcmanová, L,. & Habrová, M. et al. (2015).  Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 

z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Field, P., Littler, L., & Jasper, C. (2015). Practice Education in Social Work: achieving professional standards. Northwich: 

Critical Publishing. 

Hloušková, L., Trnková, K., Lazarová, B., & Pol, M. (2015). Diverzita žáků: Téma pro vedení školy. Studia paedagogica, 

20(2), 105–12 

Mesárošová, B. (2004). Sociálne determinačné vplyvy: spoločenská a kultúrna podmienenosť člověka. Sociálna 

psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského.  

Procházka, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada. 

Průcha, J. (2007). Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]. 2., rozš. vyd. 

Praha: Portál.  

Rákoczyová, M., Trbola, R., & Hofírek, O. (2009). Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON).  

Štech, S. (2000). Sociálně-kulturní pojetí handicapu. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly) 

Zachová, H. (2017). Sociokulturní handicap žáků-cizinců a profesní příprava učitelů. Sociální pedagogika |Social 

Education, ročník 5, číslo 2, s. 55–71. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická praxe průběžná - asistentská 

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+52c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogická praxe průběžná III, Reflexivní seminář k pedagogické 

praxi průběžné III 

Korekvizity: Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné – asistentské  

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: absolvování pedagogické praxe v rozsahu 4 hodiny týdně na pracovišti určeném fakultou. Povinná účast 100%. 

Účast v Reflexivním semináři k pedagogické praxi průběžné – asistentské a splnění požadavků v tomto předmětu. 

Odevzdání deníku praxe. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

60% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D., garant praxe na daném pracovišti. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem praxe je umožnit studentům hlouběji proniknout do práce s dětmi/žáky s potřebou 3. a vyššího stupně podpůrných 

opatření s důrazem na přímé speciálně pedagogické působení v roli asistenta pod vedením garanta praxe příslušné školy 

(uvádějící učitel). Součástí praxe je plánování pedagogické práce (přípravy na vlastní výchovně vzdělávací činnost, 

přehled aktivit, metody a formy působení, didaktické a kompenzační pomůcky, hodnocení), náslechy i v jiných třídách, 

případně v příslušném ŠPZ (vedení hospitačních záznamů, které budou součástí deníku pedagogické praxe).  

 

Kompetence: 

- Student/ka je schopen naplánovat si pedagogickou práci na celý školní den s přihlédnutím ke specifikům 

žáka/třídy v souladu se zadáním uvádějícího učitele. 

- Student/ka je schopen/na samostatně pracovat se třídou podle pokynů učitele. 

- Student/ka dokáže používat didaktické a kompenzační pomůcky diferenciovaně dle individuálních potřeb 

dítěte/žáka. 

- Student/ka se naučí volit vhodné metody a formy práce s konkrétním dítětem/žákem. 

 

V rámci své praxe by student měl reflektovat především tyto oblasti: 

- Složení třídy/skupiny, specifika jednotlivých dětí/žáků. 

- Přípravy na výchovně-vzdělávací činnost. 

- Didaktické a kompenzační pomůcky ve třídě/škole. 

- Metody práce s dětmi/žáky. 

- Způsoby řešení problémových situací. 

- Metody hodnocení dětí/žáků ve třídě. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Gabašová, J., & Vosmik, M. (2019). Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Dr. Josef Raabe. (vybrané kapitoly) 

Kendíková, J. (2016). Vademecum asistenta pedagoga. Praha: Pasparta Publishing. 

 

Doporučená: 

Bradley, J. (2016). A co já s tím?: integrace, nebo desegregace? : speciálně pedagogické úvahy a odborné postřehy 

asistenta pedagoga. Prostějov: Computer Media. 

Gershon, M. (2018). The Teaching Assistant's Pocket Guide to Assessment for Learning. Amazon: CreateSpace 

Independent Publishing Platform. 

Janková, J., & Moravcová, D. (2017). Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením. Praha: Pasparta. 

Němec, Z., Šimáčková-Laurenčíková, K., & Hájková, V. (2014). Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Vyd. 1. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze. 

Teplá, M., Felcmanová, L., & Němec, Z. (2018). Asistent pedagoga: jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve 

školách. (4. vydání). Praha: Dashöfer. 



Uzlová, I. (2010). Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. 

Vyd. 1. Praha: Portál. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné – asistentské  

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogická praxe průběžná III, Reflexivní seminář k pedagogické 

praxi průběžné III 

Korekvizity: Pedagogická praxe průběžná - asistentská 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: absolvování pedagogické praxe v rozsahu 4 hodiny týdně na pracovišti určeném fakultou, povinná účast 100%. 

Účast v Reflexivním semináři k pedagogické praxi průběžné - asistentské a splnění požadavků v tomto předmětu. 

Odevzdání deníku praxe. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

V reflexivním semináři k pedagogické praxi průběžné – asistentské studenti využijí již nabyté schopnosti a dovednosti 

v oblasti reflexe pedagogické práce ke zhodnocení vlastní zkušenosti v roli asistenta pedagoga. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o poslední reflexivní předmět v rámci praktické výuky, studenti rovněž zhodnotí svůj celkový pokrok v rámci 

praktické části studia.  

 

Kompetence: 

 Student/ka dokáže reflektovat vlastní pedagogickou praxi v roli asistenta pedagoga. 

 Student/ka je schopen/na zhodnotit vlastní vývoj/pokrok v oblasti profesních dovedností. 

 Student/ka dokáže kriticky posoudit vlastní profesní limity a možnosti jejich nápravy. 

 

Hlavní témata předmětu: 

 Příprava na výuku s ohledem na specifika dané skupiny dětí/žáků. 

 Tvorba plánů činností na praxi. 

 Problémové chování dětí/žáků. 

 Práce s pozorností dětí/žáků. 

 Autorita učitele u dané skupiny dětí/žáků. 

 A další témata dle potřeb studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kendíková, J. (2018). Rok I.: změny v legislativě na příkladech ze školní praxe. V Praze: Pasparta.  

Kolář, J. (2013). Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Vybrané 

kapitoly. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Heřmanová, V. (2004). Profesní sebepojetí učitelů. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 

Holeček, V. (2014). Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada.  

Lojdová, K. et al. (2016).  Determinanty účinnosti učitelských praxí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 

Moon, J. A. (2013). Krajinou zkušenostně reflektivního učení. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 

Vráblík, V. (2015). Prameny studánky pedagogické praxe: pedagogika, psychologie a psychoanalýza místy s humorem. 

Vyd. 2. Uherský Brod: ELTISK. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci I+II 

Typ předmětu povinný  dop. ročník / semestr 3 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s kreditů 4/4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Individuální 

konzultace 

s vedoucím 

BP 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: splnění požadavků vyučujícího, práce s literaturou. 

Garant předmětu Vedoucí bakalářské práce 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Vedoucí bakalářské práce 

Stručná anotace předmětu 

Seminář k bakalářské práci I 

 

Anotace: 

V rámci předmětu jsou studentovi poskytnuty základní informace ke zpracování bakalářské práce. Během spolupráce 

s vedoucím bakalářské práce budou stanoveny jednotlivé náležitosti závěrečné práce jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska 

formálních aspektů textu, proběhne rešerše literárních a elektronických zdrojů.  

 

Kompetence: 

- Student/ka zná etické aspekty kvalifikačních prací. 

- Student/ka se orientuje v základních požadavcích na bakalářské práce. 

- Student/ka se orientuje v nejčastěji používaných citačních normách. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Co je to diplomová práce, její etické aspekty. 

 Základní požadavky na bakalářskou práci, formální náležitosti. 

 Stavba textu, kapitoly. 

 Stanovení tématu a cílů. 

 Teoretická část práce. 

 Citace, odkazy. 

 

Seminář k bakalářské práci II 

 

Anotace: 

Cílem předmětu je poskytnout další informace potřebné k vytvoření kvalitní bakalářské práce. Individuální konzultace 

budou zaměřeny na indikátory kvality práce, zvolenou metodologii, obsah a provázanost textu, formulaci závěrů a diskuzi. 

 

Kompetence: 

- Student/ka je schopen/na kriticky přemýšlet nad zvoleným metodologickým postupem. 

- Student/ka se orientuje v kritériích kvality bakalářských prací. 

- Student/ka rozumí významu a účelu kapitoly diskuse. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Kritické zhodnocení zvolené metodologie. 

 Kritéria kvality práce (srovnání, ukázky). 

 Obsah a provázanost textu. 

 Zpracování jednotlivých částí textu. 

 Formulace závěrů, diskuze. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Dle zadání vyučujícího. 

 

Doporučená: 

Hendl, J., & Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál. 

Kapounová, J., & Kapoun, P. (2017). Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada. 

Šanderová, J. (2007). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON. 

Švarcová, M., & Vaněček, D. (2009). Technika zpracování bakalářských a diplomových prací. České Budějovice: EF JU 

v Českých Budějovicích. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická praxe souvislá  

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
dop. ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 90 hodin kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogická praxe průběžná – asistentská, Reflexivní seminář 

k pedagogické praxi průběžné – asistentské  

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Kol Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kolokvium: rozprava nad deníkem praxe. 

Další požadavky na studenta: absolvování pedagogické praxe v rozsahu 90 hodin v průběhu 3 týdnů ve zvolené škole. 

Odevzdání smlouvy, deníku praxe a hodnocení studenta garantem praxe na daném pracovišti. 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

40% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D., garant praxe na daném pracovišti. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Souvislá praxe bude realizována souvisle, po dobu 3 týdnů v rozsahu šesti hodin denně ve zvoleném školském zařízení. 

Cílem praxe je umožnit studentům hlouběji proniknout do práce pedagoga a specifik daného zařízení. Zaměření praxe si 

student/ka vybírá preferovaně dle předmětu zvoleného ve volitelné části SZZ. Praxe ve škole bude probíhat s důrazem na 

přímé speciálně pedagogické působení na děti/žákys SVP pod vedením garanta praxe příslušného zařízení (uvádějící 

učitel). 

 

Kompetence: 

- Student/ka je schopen naplánovat si pedagogickou práci s přihlédnutím ke specifikům pracoviště. 

- Student/ka je schopen/na samostatně pracovat podle pokynů učitele. 

- Student/ka dokáže používat didaktické a kompenzační pomůcky diferenciovaně dle individuálních potřeb 

dítěte/žáka. 

- Student/ka se naučí volit vhodné metody a formy práce s konkrétním dítětem/žákem. 

 

V rámci své praxe by student měl reflektovat především tyto oblasti: 

- Složení třídy/skupiny, specifika jednotlivých dětí/žáků. 

- Přípravy na výchovně-vzdělávací činnost. 

- Didaktické a kompenzační pomůcky ve třídě/škole. 

- Metody práce s dětmi/žáky. 

- Způsoby řešení problémových situací. 

- Metody hodnocení dětí/žáků ve třídě. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Katalog podpůrných opatření na základě typu zvoleného zařízení – jednotlivé katalogy viz doporučená literatura. 

Kroupová, K. (2016). Slovník speciálněpedagogické terminologie: vybrané pojmy. Praha: Grada. 

Metodika práce s žákem se zdravotním postižením – výběr publikace na základě typu zvoleného zařízení. Publikace 

dostupné online na adrese: http://spc-info.upol.cz/profil/?cat=85. [cit 1. 9. 2019]. 

 

Doporučená: 

Barvíková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového 

postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Bittmannová, L., & Bittmann J. (2017). Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu: prevence šikany 

prostřednictvím besed se spolužáky, rodiči a pedagogy. Praha: Pasparta. 

Čadová, E. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného 

postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Divoká, J. (2017). Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole. V Praze: Pasparta.  

Felcmanová, L. a kol. (2015). Metodika ke katalogu podpůrných opatření: k dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve 

vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 



Janková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového 

postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Klugerová, J. a kol. (2017). Komunikace v teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského. 

Kol. autorů. (2008). Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. [online]. Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický, 2008. 110 s. [cit. 2019-09-08]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-

content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf>.  

Michalík, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního 

nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Vahid, B., Harwood, S., & Brown, S. (2015). 500 tips for working with children with special needs. London: Routledge, 

Taylor & Francis Group. 

Valenta, M. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního 

postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Vrbová, R. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené 

komunikační schopnosti: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Žampachová, Z. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy 

autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce bakalářské práce 

Typ předmětu povinný  dop. ročník / semestr 3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Individuální 

konzultace 

s vedoucím 

BP 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: splnění požadavků vyučujícího. 

Garant předmětu Vedoucí bakalářské práce 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Vedoucí bakalářské práce 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je naučit studenty provádět závěrečnou redakci odborného textu, tj. kontrolu v souladu s gramatickými, 

interpunkčními, pravopisnými a stylistickými pravidly a formální úpravu práce (obrázky, grafy, odsazení textu apod.). 

 

Kompetence: 

- Student/ka je schopen/na samostatně redigovat vlastní odborný text po jazykové stránce. 

- Student/ka je schopen/na samostatně redigovat vlastní odborný text po formální stránce. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Úprava textu z pohledu gramatiky, pravopisu a stylistiky. 

 Formální úprava textu. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená: 

Kapounová, J., & Kapoun, P. (2017). Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada. 

Pravidla českého pravopisu. (2014). Praha: Knižní klub. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika předškolního vzdělávání 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: plnění dílčích úkolů dle zadání vyučujícího. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100 % 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je orientovat se v problematice předškolní výchovy a předškolního vzdělávání. 

Vede studenty k vytvoření základních paradigmat umožňujících pochopit vývojové tendence v oblasti předškolní výchovy 

ve vazbě na společenské potřeby a jejich proměny. Seznamuje studenty s činiteli předškolního vzdělávání, kurikulem a 

východisky vzdělávacího procesu.   

 

Kompetence: 

 Student/ka se orientuje v systému předškolního vzdělávání v České republice. 

 Student/ka zná kurikulární dokumenty vztahující se k předškolnímu vzdělávání a umí se v nich orientovat. 

 Student/ka ovládá organizační formy, metody, didaktické prostředky a respektuje didaktické zásady 

v předškolním vzdělávání. 

 Student/ka  dokáže projektovat svou výuku, stanovit si cíle i zhodnotit jejich naplnění. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Úvod do předškolní pedagogiky, vztah předškolní pedagogiky a předškolní výchovy. Pojetí didaktiky předškolního 

vzdělávání. 

2. Vývoj veřejných předškolních institucí, předškolní vzdělávání v České republice v mezinárodním kontextu a 

perspektivě. 

3. Kurikulum předškolního vzdělávání. 

4. Dítě předškolního věku, jeho potřeby a pojetí dětství v historickém kontextu. 

5. Osobnost předškolního pedagoga – učitel mateřské školy. 

6. Učivo v kontextu předškolního kurikula. Prožitkové učení. 

7. Mateřská škola a rodina, komunikace s rodiči. 

8. Cíle v předškolním vzdělávání a učební úlohy. 

9. Organizační formy, metody, didaktické prostředky a zásady v předškolním vzdělávání. 

10. Projektování, realizace a hodnocení výuky. 

11. Základy pedagogické diagnostiky. 

12.  Prosociálnost v prostředí mateřské školy. 

13. Autoevaluace školy. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Koťátková, S. (2008). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada.(vybrané kapitoly) 

Mertin, V. (2016). Abeceda pro učitelky mateřských škol. Praha: Wolters Kluwer.(vybrané kapitoly) 

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada. 

Šmelová, E., & Prášilová, M. et al. (2018). Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Bečvářová, Z. (2010). Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. Praha: Portál. 

Bruceová, T. (1996). Předškolní výchova. Praha: Portál. 

Frankel, S. (2018). Giving children a voice: a step-by-step guide to promoting child-centred practice. London, UK: 

Jessica Kingsley Publishers. 

Havlínová, M. a kol. (1995). Zdravá mateřská škola. Praha: Portál. 



Kolláriková, Z., & Pupala, B. (2010). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál. 

Lažová, L. (2013). Mateřská škola komunikuje s rodiči: Výměna informací, řešení problémů. Praha: Portál. 

Matějček, Z. (1994). O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál. 

Matějček, Z. (1996). Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál. 

Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice. Praha: MŠMT, 

2000. 

Opravilová, E. (2003). Rok v mateřské škole. Praha: Portál.  

Opravilová, E., & Kropáčová, J. (2005). Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 

Opravilová, E., & Uhlířová, J. (2010). Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy. 

Opravilová, E., & Uhlířová, J. (2012). Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy. 

Opravilová, E., & Uhlířová, J. (2013). Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy. 

Pavlovská, M., Syslová, Z., & Šmahelová, B. (2012). Dějiny předškolní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita. 

Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, Eurydice, 

1996.  

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT. 

Rýdl, K, & Šmelová, E. (2015). Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci. 

Syslová. Z. (2012). Autoevaluace v MŠ: Cesta ke kvalitě vzdělávání. Praha: Portál. 

Syslová, Z., Kratochvílová, J., & Fikarová, T. (2018). Pedagogická diagnostika v MŠ: Práce s portfoliem dítěte. Praha: 

Portál. 

Syslová, Z., Burkovičová, R., Kropáčková, J., Šilhánová, K., & Štěpánková, L. (2019). Didaktika mateřské školy. Praha: 

Wolters Kluwer. 

Syslová, Z., & Štěpánková, L. (2019). Třídní projekty v mateřské škole. Praha: Portál. 

Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 

Svobodová, E., & Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a 

jejich rozvíjení. Praha: Portál. 

Uhlířová, J. (2003). Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Matematická pregramotnost 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: závěrečný test. 

Další požadavky na studenta: zpracování seminárního úkolu. 

 

Garant předmětu RNDr. Libuše Samková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

RNDr. Libuše Samková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Kurz je zaměřen na pochopení vybraných matematických pojmů, jejichž prekoncepty se tvoří v předškolním vzdělávání. 

Student získá kompetence vytvářet a realizovat aktivity pro děti, ve kterých se zdokonaluje dětské chápání okolního 

světa, tvoří se a zdokonalují matematické pojmy, resp. jejich prekoncepty, vytvářejí a rozvíjí se základy matematické 

pregramotnosti. 

 

Kompetence:   

 Student/ka chápe koncept matematické pregramotnosti v kontextu RVP PV. 

 Student/ka  chápe význam více smyslového učení a jeho přínos pro rozvoj matematických představ (verbalizace 

v souvislosti s manipulativními činnostmi). 

 Student/ka zná jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a 

možnosti jejich rozvoje. 

 Student/ka zná metody a formy práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Co to je matematická pregramotnost a jak je možné ji rozvíjet.  

2. Dítě nastupující do MŠ z pohledu matematické pregramotnosti. 

3. Schopnosti matematického charakteru. 

4. Propedeutika geometrie – Tvary.  

5. Propedeutika geometrie – Orientace.  

6. Propedeutika množinové logiky. 

7. Propedeutika predikátové logiky, jazyk matematiky.  

8. Propedeutika aritmetiky. 

9. Matematika v literatuře pro děti. 

10. Metody a formy práce s dětmi v MŠ z pohledu matematické pregramotnosti. 

11. Předmatematické dovednosti z hlediska věku. 

12. Význam rozvoje matematické pregramotnosti pro školní úspěšnost.  

13. Význam rozvoje matematické pregramotnosti pro prevenci školních obtíží.  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2011).  Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika. (vybrané kapitoly) 

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2015).  Školní zralost. Brno: Edika. (vybrané kapitoly) 

Kaslová, M. (2010).  Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe.  

Samková, L. (2014). Získávání předmatematických zkušeností v mateřské škole. South Bohemia Mathematical Letters, 

22(1), 38-42. Dostupné z http://home.pf.jcu.cz/~lsamkova/kipk/sbml.pdf .   

 

Doporučená: 

Fuchs, E., Lišková, H., & Zelendová, E. (2015). Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Praha: 

JČMF.   



Hejný, M., & Vondrová, N. (1999). Číselné představy dětí: [kapitoly z didaktiky matematiky]. Praha: Univerzita 

Karlova. 

Henderson, A. (2014). Dyslexia, Dyscalculia and Mathematics: A practical guide. London: Routledge.  

Kaslová, M. (2010). Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. 

Kaslová, M. (2016). Smysluplné aktivity v mateřské škole v přípravě na školní matematiku. Trendy a perspektivy 

předškolního vzdělávání (34-43).  

Woolfson, R. C. (2004).  Bystré dítě - předškolák. Praha: Ottovo nakladatelství.  

Zelinková, O. (2014). Poruchy učení. Praha: Portál.  

Zelinková, O. (2018). Učíme se počítat. Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie. Praha: Portál. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Čtenářská pregramotnost 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: návrh intervenčního programu pro skupinu dětí zvoleného věku a jeho obhajoba. 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět se zabývá současnými pohledy na rozvoj gramotnosti v předškolním věku; je zdůrazněn respekt k individualitě 

dítěte, jeho aktivní role při získávání vhledu do světa psané řeči, přičemž se klade důraz na literárně bohaté a podnětné 

prostředí. Předmět je zaměřen na pojmenování základních mechanismů působících na rozvíjení pregramotnostních 

dovedností dítěte, zabývá se úlohou rodiny, seznamuje s kompenzačními programy, nabízí praktické aktivity, které 

podporují efektivní rozvoj dítěte v této oblasti.  

 

Kompetence: 

- Student/ka získá teoretický rámec čtenářské pregramotnosti a ovládne základní terminologii. 

- Student/ka si osvojí koncept normality a subnormality ve vztahu ke čtenářské pregramotnosti. 

- Student/ka si osvojí základní diagnostické postupy vztahující se ke čtenářské pregramotnosti. 

- Student/ka bude schopen/schopna aplikovat program/y stimulující čtenářskou pregramotnost. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Obecné determinanty čtenářství (neurobiologické vlivy, sociálně kulturní vlivy). 

 Nauka o markerech jazykového/čtenářského vývoje (přehled kritérií, se kterými pracuje Mezinárodní akademie 

pro výzkum poruch učení). 

 Vlivy rodiny na rozvíjení čtenářství dítěte. Funkční a nefunkční rodina. Význam citové vazby pro budování 

vztahu ke čtení a čtenářství a pro rozvoj jazykových dovedností. 

 Diagnostika funkční a nefunkční rodiny z hlediska budování literárně podnětného prostředí a vztahu dítěte ke 

čtení a čtenářství. Intervenční programy kompenzující vlivy stimulačně chudého rodinného prostředí. 

 Spolupráce mateřské školy s rodinou, obecné charakteristiky. 

Kultivace mluveného projevu, práce s knihou a obrazovým materiálem, způsob vedení rozpravy nad knihou, 

návštěva místní knihovny. Vytváření literárně podnětného prostředí v mateřské škole.  

 Terénní diagnostika předčtenářských kompetencí (úrovně fonologického a morfologického uvědomění, 

grafém-fonémové korespondence, slovní zásoby).  

 Vhled do nových pohledů na výuku prvopočátečního čtení a psaní. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2015). Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika. (vybrané kapitoly) 

Matějček, Z. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Tomášková, I. (2015). Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál.  

 

Doporučená: 

Bednářová, J. (2018). Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 let. 3. vyd. Brno: Edika. 

Henderson, A. (2014). Dyslexia, Dyscalculia and Mathematics: A practical guide. London: Routledge.  

Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie (pregramotnosní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových 

skupinách). Praha: Univerzita Karlova v Praze.  

Kucharská, A. et al. (2014). Porozumění čtenému I., II., III. Praha: Univerzita Karlova v Praze.   

Langmeier, J., & Matějček, Z. (2011). Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum. 



Lepilová, K. (2014). Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi.  Brno: Edika.  

Mertin, V. (2016). Abeceda pro učitelky mateřských škol. Praha: Wolters Kluwer.  

Mertin, V., & Krejčová, L. (2016). Metody a postupy poznávání žáka- pedagogická diagnostika. 2. doplněné vydání. 

Praha: Wolters Kluwer. 

Seidlová- Málková, G., & Smolík, F. (2014). Diagnostika jazykového vývoje: diagnostická baterie pro posouzení vývoje 

jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada. 

Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum. 

Wildová, R. (Ed.). (2012). Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti - příklady dobré praxe. Praha: Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy.  

Wildová, R. et al. (2012). Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. Praha: Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy. 

Wildová, R. (2002). Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Univerzita Karlova.  

Zápotočná, O. (2010). Rozvoj počiatočnej literárnej gramotnosti. In: Kollráriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární 

pedagogika. Praha: Portál.  

Zelinková, O. (2012). Dyslexie v předškolním věku?  Praha: Portál.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarné činnosti v mateřské škole 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: praktická realizace výtvarné činnosti a rozbor výtvarné produkce dětí, rozbor portfolia studenta. 

 

Garant předmětu Mgr. Martina Lietavcová 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martina Lietavcová  

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět je zaměřen na výtvarné činnosti a techniky v předškolním vzdělávání, které jsou pak sestavovány v tematické 

celky v kontextu s RVP PV. Důraz je kladen na respekt k individualizovanému vzdělávání a prosociální dimenzi činností. 

Předmět se dále věnuje se dětskému výtvarnému projevu a jeho vývoji v období předškolního věku. Vyučovacími 

metodami jsou metody dialogické (diskuse, rozhovor, brainstorming), pracovní, grafické a výtvarné činnosti. 

Kompetence:    

 Student/ka má metodické dovednosti a umí vytvořit tematický celek v rámci výtvarných aktivit. 

 Student/ka zná a dokáže používat výtvarné techniky s respektem na individuální odlišnosti jednotlivých dětí, 

jejich zájem a potřeby, jejich speciální vzdělávací potřeby. 

 Student/ka chápe, k čemu směřují artefiletické činnosti. 

 Student/ka propojuje výtvarné aktivity s RVP PV. 

 Student/ka dokáže využít nabídky výtvarné kultury, galerijní animace. 

 Student/ka se orientuje v oblasti výtvarného projevu dítěte předškolního věku a dětské kresby, umí provést 

pedagogickou diagnostiku v této oblasti. 

 Student/ka dokáže pracovat se svým portfoliem výtvarných činností. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Současné pojetí výtvarných činností v předškolní výchově, RVP PV, tematické celky. Role učitele při výtvarných 

činnostech. 

2. Dětský výtvarný projev a kresba – obsahová a formální stránka, grafické typy (lidská a zvířecí figura, dům, strom, 

dopravní prostředky), využití prostoru a barev. Souvislost s charakteristikou vývojového období předškolního 

věku. Ontogeneze, fylogeneze. Rozbor dětských kreseb. Výtvarný projev dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

3. Výtvarné techniky – o čáře a kreslení. 

4. Výtvarné techniky – malování a kouzlení s barvami. 

5. Výtvarné techniky – prostorová tvorba a hra s prostorem. 

6. Výtvarné techniky – práce s papírem – překládání, mačkání, trhání, stříhání, origami. 

7. Výtvarné techniky – práce s přírodním materiálem – dotyky přírody, land art. 

8. Výtvarné techniky – práce s látkou, objevování z textilu. 

9. Výtvarné techniky – modelování, práce s hlínou. 

10. Netradiční výtvarné techniky – radost z překvapení, akční tvorba. 

11. Artefiletické činnosti – koncept, prekoncept. Vztahová dimenze při výtvarných a tvořivých činnostech. 

12. Výtvarná kultura – inspirace uměním, fotografie, móda, design, předměty denní potřeby. 

13. Výtvarná kultura – galerijní animace – návštěva, práce s dětmi přímo v galerii nebo Domu umění v návaznosti 

na aktuální výstavu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Roeselová V. (1996). Techniky ve výtvarné výchově.  Praha: Sarah.   

Slavíková, V., Slavík J., & Eliášová, S. (2007). Dívej se, tvoř a povídej!  Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Uždil, J., & Šašinková, E. (1983). Výtvarná výchova v předškolním věku (3. vyd). Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. 

Uždil, J. (2002). Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: SPN. (vybrané kapitoly) 

Vágnerová, M. (2017). Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití.  Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. 

(vybrané kapitoly)  

 

Doporučená: 

Cikánová, K. (1992).  Kreslete si s námi. Praha: Aventinum.   

Cikánová, K. (1993).  Malujte si s námi. Praha: Aventinum.  

Cikánová, K. (1995).  Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum. 

Cikánová, K. (1998).  Tužkou, štětcem nebo myší.  Praha: Aventinum.    

Cognet, G. (2013).  Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál. 

Davido, R. (2001).  Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál.     

Hazuková, H., & Šamšula, P. (2005).  Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: Univerzita Karlova.     

Kol. autorů. (n. d.). Kafomet pro MŠ. Praha: Infra. metodické materiály.  

Malchiodi, C. A. (1998). Understanding children's drawings. New York: Guilford Press. 

Perout, E. (2005). Viktor Lowenfeld a jeho pojetí ontogeneze dětské kresby a malby. Arteterapie 9/2005, s. 27 - 32. 

Perout, E. (2005). Viktor Lowenfeld a jeho pojetí dvou tvůrčích typů. Arteterapie 8/2005, s. 15 – 18. 

Razáková, D. (1982). Kreslíme, malujeme, modelujeme. Praha: SPN.  

Slavíková, V., Slavík, J., & Hazuková, H. (2000). Výtvarné čarování.  Praha: Univerzita Karlova.  

Svobodová, M. (1998). Výtvarná výchova v předškolním věku.  Praha: Tobiáš.    

Šamšula P. (1996-2000). Obrazárna v hlavě 1-10. Praha: Práce, středisko pedagogické literatury. 

Vondrová, P. (2001). Výtvarné techniky pro děti.  Praha: Portál.   

Vondrová, P. (2016). Výtvarné náměty pro čtvero ročních období.  Praha: Portál.     

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pohybové a hudební činnosti v mateřské škole 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: praktická realizace pohybových a hudebních činností v souladu s RVP PV a rámcovými cíli uvedenými v 

písemném tematickém celku. 

Garant předmětu Mgr. Dita Podhrázská 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Dita Podhrázská 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je získat takové poznatky a dovednosti, které by podpořily společenskou péči o výchovu a vzdělávání dětí 

v mateřských školách tak, aby pohybovými a hudebními činnostmi byly respektovány a naplňovány potřeby dětí v oblasti 

motorické, emocionální i sociální. Aby byl rozvíjen potenciál každého dítěte v těchto složkách osobnosti, vedoucí k pocitu 

tělesné, duševní a sociální pohody a tím i ke zdraví dítěte.  

 

Kompetence: 

 Student/ka se orientuje v hudebním a tělovýchovném názvosloví a dokáže aplikovat do procesu výchovného 

předškolního pedagoga. 

 Student/ka zná specifika předškolního věku v oblasti hudebně- pohybových činností. 

 Student/ka umí vytvořit vzdělávací nabídku pro dítě předškolního věku se zařazením hudebně – pohybových 

činností. 

 Student/ka zná nevhodné cviky a nevhodné přístupy při práci s předškolním dítětem. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Hudební vývoj dítěte předškolního věku. 

2. Hudební činnosti v mateřské škole. 

3. Pěvecké činnosti. 

4. Hudebně pohybové činnosti 

5. Poslechové činnosti. 

6. Instrumentální činnosti. 

7. Tělesná výchova v mateřské škole. 

8. Analýza RVP PV z hlediska pohybových činností. 

9. Možnosti zařazování TV do předškolního vzdělávání. 

10. Metodika nácviku a formy výuky. 

11. Realizace pohybových činností v MŠ a vývojová specifika. 

12. Nevhodné cviky pro děti předškolního věku. 

13. Tvorba hudebně – pohybových bloků. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kučera, M., Kolář, P., &  Dylevský, I. et al. (2011).  Dítě, sport a zdraví. Praha: Galén. 

Kulhánková, E. (2007).  Cvičíme pro radost. Praha: Portál. 

Měkota, K., & Cuberek, R. (2007). Pohybové dovednosti, činnosti, výkony. Olomouc: Univerzita Palackého. (vybrané 

kapitoly) 

 

Doporučená: 

Bartůňková, S. (2013). Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. 

Dvořáková, H. (2002). Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál.  

Dvořáková, H. a kol. (2014). Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí. Praha: Raabe. 



 

Fejtek, J., &  Mazurovová, Z. (1990). Předsportovní průprava. Praha: Olympia.  

Juklíčková, Z. a kol. (1985).  Pohybové hry dětí předškolního věku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.  

Juřinová, I., & Stejskal, F. (1987).  Rozvoj pohybových schopností ve školní tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. 

Kodejška, M. (1991).  Hudební výchova dětí předškolního věku II.: Hudební prostředí v rodině a mateřské škole. Praha: 

Univerzita Karlova. 

Kodejška, M. (2002). Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická 

fakulta. 

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing.  

Lišková, M. (2006). Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe. 

Lišková, M. (2005). Zpíváme si s dětmi. Praha: Grada. 

Luhanová, H., & Mesdag, K. (2012). Jak se zdraví sluníčko. Praha: Lali Jóga. 

Malchiodi, C. A. (2015). Creative interventions with traumatized children (Second edition). New York: The Guilford 

Press. 

Piaget, J., & Inhelderová, B. (1997). Psychologie dítěte. Praha: Portál.  

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník. Praha: Portál.  

Raková, M., Štíplová L., & Tichá, A. (2009). Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími. Praha: Portál. 

Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika výchovné práce 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: vypracování projektu výchovné práce a jeho prezentace v rámci semináře. 

 

Garant předmětu Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět se zabývá otázkou výchovy, seznamuje studenty s východisky výchovy, cíli, metodami, organizačními 

formami,  se samotným výchovně vzdělávacím procesem. To vše v interdisciplinárních souvislostech, s důrazem na 

inkluzi a v kontextu aktuálním legislativním rámcem.  

 

Kompetence:  

 Student/ka dokáže pojmenovat a cíleně využít v projektování výuky jednotlivé výukové metody, organizační 

formy. 

 Student/ka dokáže formulovat výukové cíle. 

 Student/ka zvládá nahlížet na výchovně vzdělávací proces v souvislostech předmětové interdisciplinarity. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky:  

1. Předmět a pojetí didaktiky. Pojetí člověka a jeho výchovy a vzdělávání. Východiska výchovy a vzdělávání.  

2. Cíle výchovy a vzdělávání. Současné pojetí kurikula ve výchově a vzdělávání.  

3. Výukové a výchovné metody.  

4. Individualizace a diferenciace ve výchovně-vzdělávacím procesu.  

5. Hodnocení ve výchovně-vzdělávacím procesu. Odměny a tresty ve výchově.  

6. Projektování výchovně-vzdělávacího procesu.  

7. Pedagogická interakce ve výchovném procesu.  

8. Jedinec a sociální skupina ve výchovném procesu.  

9. Výchova k prosociálnímu jednání a chování. Výchova k citovosti a citlivosti.  

10. Výchova k utváření pozitivní životní pozice. Výchova ke svobodě a odpovědnosti.  

11. Sebereflexe jako základ samostatného rozvoje osobnosti. Sebevýchova.  

12. Osobnost vychovatele. Autorita ve výchovném procesu.  

13. Specifika výchovné práce vzhledem k stadiím psychického vývoje jedince. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Dvořáková, M. (2015). Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada.  

Kalhous, Z., & Obst, O. a kol. (2009).  Školní didaktika. Praha, Portál. (vybrané kapitoly) 

Obst, O. (2016). Obecná didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Bendl., S. (2015). Vychovatelství: učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada.  

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika. Praha: Grada.  

Malach, J. (2010).  Teorie metodiky výchovy. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.   

Matějček, Z. (2013).  Co, kdy a jak ve výchově dětí.  Praha: Portál.  

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada. (vybrané kapitoly) 

  

Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha: 

Grada.  



Střelec, S. (2011). Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita.  

Vališová, A. a kol. (2012). Autorita v edukační a sociální práci. Pardubice: Univerzita Pardubice. 

Vališová, A., Kasíková, H. et al. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika volného času 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test. 

Další požadavky na studenta: odevzdání seminární práce na téma „Volnočasový program pro vybranou cílovou skupinu“ 

a její prezentace. 

Garant předmětu Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100%  

Vyučující 

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky pedagogiky volného času v kontextu speciální pedagogiky. 

Předmět poskytuje studentům předpoklady pro reflexi fenoménu "volný čas" a pro jeho pedagogické zhodnocování. 

Studenti se setkávají s různými přístupy k pedagogice volného času. Zvláštní důraz je kladen na obecné cíle a specifické 

metody pedagogiky volného času. Teoretické poznatky jsou v rámci seminářů aplikovány prostřednictvím praktických 

aktivit.   

 

Kompetence: 

 Student/ka umí definovat pedagogiku volného jako vědu.  

 Student/ka umí charakterizovat metody a formy práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 

 Student/ka zná vybrané výukové metody využívané v pedagogice volného času. 

 Student/ka se orientuje v jednotlivých formách zájmových činností a umí navrhnout optimální způsob výběru 

volnočasové aktivity pro děti a mládež. 

 Student/ka umí diferencovat způsoby realizace volnočasových aktivit u různých věkových skupin a u osob se 

zdravotním postižením. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

Přednášky: 

1. Uvedení do studia pedagogiky volného času, základní terminologie. 

2. Pojetí času v historii. Volný čas a jeho historický vývoj. 

3. Význam volného času. Kompenzační a integrační pojetí volného času. 

4. Vznik a vývoj pedagogiky volného času. 

5. Pedagogika volného času v ČR. Legislativní rámec volnočasových aktivit. 

6. Volný čas z pohledu statistických dat a výsledků výzkumů. 

7. Cíle a specifické metody pedagogiky volného času.  

8. Typologie volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny. 

9. Zážitková pedagogika. 

10. Specifikace zájmových aktivit pro děti a mládež, dospělé a seniory. 

11. Systém zájmového vzdělávání a organizace zájmových aktivit v ČR. 

12. Nestátní neziskové organizace a jejich význam v PVČ.  

13. Dobrovolnictví v kontextu PVČ. 

 

Semináře: 

1. Didaktika volnočasových aktivit- vymezení pojmů. 

2. Pedagogická specifika zájmových činností. 

3. Zážitková pedagogika. 

4. Formy a metody práce používané v organizacích pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase. 

5. Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání.  

6. Školní družiny, školní kluby. Domy dětí a mládeže, Základní umělecké školy. 

7. Zájmové činnosti společenskovědní.  

8. Zájmové činnosti pracovně-technické.  



9. Zájmové činnosti přírodovědně-ekologické. 

10. Zájmové činnosti estetickovýchovné.  

11. Zájmové činnosti tělovýchovné, sportovní a turistické. 

12. Zájmové činnosti a jejich specifikace pro cílovou skupinu dospělých a seniorů. 

13.  Prezentace seminárních prací "Volnočasový programu pro vybranou cílovou skupinu". 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hájek, B., Hofbauer, B., & Pávková, J. (2011). Pedagogické ovlivňování volného času: Trendy pedagogiky volného času. 

2. vyd. Praha: Portál. 

Kaplánek, M. a kol. (2017). Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Bakalár, P. (2016). Úvod do pedagogiky voĺného času: vysokoškolský učebný text pre študentov študijného programu šport 

a rekreácia. Košice: EQUILIBRIA.  

Bátorová, M., Brůžková, L., & Šopíková, J. (2013). Pohybové aktivity se zdravotním omezením. Brno: Tiskárna Didot.   

Blackshaw, T. (2010). Leisure. London: Routledge.  

Carter, C. R. (2014). Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: praktický rádce pro rodiče i učitele. Praha: Portál.  

Fischer, S., & Škoda, J. a kol., (2014). Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti 

somatické, psychické a sociální. Praha: Triton.  

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada Publishing. 

Hofbauer, B. (2010). Kapitoly z pedagogiky volného času. České Budějovice: Protisk. 

Jungwirtová, I. (2015). Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Praha: Portál.  

Kochová, K., & Schaeferová, M. (2015). Dítě s postižením zraku: rozvíjení základních dovedností od raného po školní 

věk. Praha: Portál.  

Kudláček, M. a kol. (2013). Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého.  

Kudláček, M. a kol. (2013). Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci.  

Lechta, V. (ed). (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál.  

Michalík, J. a kol. (2011). Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál.  

Panská, S. (2013). Aplikované pohybové aktivity osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci.  

Tilinger, P., & Lejčarová, A. a kol. (2012). Sport osob s intelektovým postižením. Praha: Karolinum.  

Trnka, V. (2012). Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením v České republice. Praha: Karolinum.  

Valenta, M. a kol. (2014). Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál.  

Vyhnálková, P. (2013). Základy pedagogiky volného času. Dub nad Moravou: Agentura Gevak.  

Zemánková, M., & Vyskotová, J. (2010). Cvičení pro hyperaktivní děti. Praha: Grada Publishing. 

  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika a metodika estetických aktivit 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: povinná účast 80%, zpracování seminární práce - téma si student vybírá po konzultaci s vyučujícím. 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Náplň předmětu reflektuje základní didaktická a metodická témata v oblasti volnočasové výtvarné edukace. Kromě 

zprostředkování aktuálních oborových poznatků poskytují jednotlivé přednášky a na ně navazující semináře komplexní a 

systematicky uspořádanou didaktickou platformu pro utváření funkčních výchovně-vzdělávacích kompetencí v rámci 

plánování a moderování volnočasových činností zahrnující tvůrčí práci s výtvarnými médii.  

 

Kompetence: 

 Student/ka se orientuje v problematice volnočasové výtvarné edukace. 

 Student/ka umí zprostředkovat výtvarné umění adekvátně věku klienta. 

 Student/ka umí naplánovat estetické aktivity pro jednotlivé cílové skupiny. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Cíle a pojetí zájmových výtvarných činností v rámci současných koncepcí pedagogiky volného času. 

2. Historie a současnost estetického vzdělávání. Didaktické a metodické zdroje předmětu. 

3. Ontogeneze výtvarného projevu. 

4. Formy produktivních a receptivních činností ve volnočasové výtvarné pedagogice. 

5. Výtvarné vyjádření imaginace. 

6. Výtvarná experimentace. 

7. Výtvarné studium skutečnosti. 

8. Příprava na produktivní výtvarné činnosti. 

9. Hodnocení výtvarného projevu. 

10. Práce s barvou ve výchovně-vzdělávacích činnostech. 

11. Výtvarná typologie, rozlišení přístupů výtvarné výchovy, artefiletiky a arteterapie. 

12. Výtvarně-projektové vyučování. 

13. Galerijní pedagogika a metody zprostředkování výtvarného umění. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hájek, B., Hofbauer, B., & Pávková, J. (2011). Pedagogické ovlivňování volného času: trendy pedagogiky volného času. 

Praha: Portál. 

Hosman, Z. (2007). Didaktický skicář - výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích.  

 

Doporučená: 

David, J. (2008).  Století dítěte a výzva obrazů: (eseje) (2., rozš. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.  

D'Alleva, A. (2012). Methods & theories of art history (2nd ed). London: Laurence King. 

Frankel, S. (2018). Giving children a voice: a step-by-step guide to promoting child-centred practice. London, UK: Jessica 

Kingsley Publishers. 

Fulková, M. (2008). Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany.  

Horáček, R. (1998). Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM.  



Karbusická, L. (1985). Výtvarná výchova a dítě (sestaveno z pozůstalosti A. Toufara). Praha: Ústav pro kulturně výchovnou 

činnost. 

Lowenfeld, V., & Brittain, W. (1987). Creative and mental growth. 8th ed. London: Collier Macmillan. 

Roeselová, V. (1995). Námět ve výtvarné výchově. Vyd. 1. Praha: Sarah.  

Read, H. (1967). Výchova uměním. 1. vyd. Praha: Odeon. 

Slavíková, V., Hazuková, H., & Slavík, J. (2010). Výtvarné čarování: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky (2., 

upravené, (V SPL-Práce 1.) vydání). Úvaly: Albra spol. s r.o. (redakce SPL-Práce). 

Stehlíková Babyrádová H., & Šobáňová, P et al. (2015).  Téma – akce – výpověď: Projektová metoda ve výtvarné výchově. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika a metodika psychomotorických aktivit 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný znalostní test. 

Další požadavky na studenta: 80% účast na předmětu, příprava na zadané téma. 

Garant předmětu PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílená, účelná a promyšlená výchova pohybem. Cvičení vedou nejen ke zlepšení a posílení fyzické zdatnosti a obratnosti, 

ale především k rozvoji a posílení psychických funkcí a sociálních stránek každého jedince. Hlavní účinek: prožívání 

radosti z pohybu, ze hry, z pohybových činností. Podstata a cíl psychomotorických cvičení: spojitost vnímání, pohybu, 

prožití a jednání ve společenském kontextu. Získat prostřednictvím pohybové činnosti co nejvíce zkušeností o sobě samém, 

o svém těle, o okolním světě, o společenském prostředí. Využití řady jednoduchých a běžně dostupných pomůcek, nářadí, 

náčiní (důraz kladen na barevnost a nezvyklost situace, kterou nářadí zprostředkuje). 

 

Kompetence: 

- Student/ka po absolvování předmětu bude schopen/na vymezit pojem psychomotorika jako pohybovou aktivitu 

zaměřenou na prožitek. 

- Student/ka bude schopen/na porozumět prožitkovému charakteru psychomotorických her a aktivit, chápat a 

prakticky aplikovat herní zásady psychomotoriky. 

- Student/ka dovede sestavit plán a realizovat lekci psychomotorických aktivit. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

Přednášky: 

1. Význam pohybu a řízených pohybových aktivit v kontextu zdraví a zdravého životního stylu. 

2. Ontogenetický vývoj jedince. 

3. Rozvoj motoriky. 

4. Motorické učení. 

5. Postavení psychomotoriky v systému věd. 

6. Psychomotorika jako koordinace vědomého ovládání pohybového ústrojí.   

7. Spojitost vnímání, pohybu, prožití a jednání ve společenském kontextu. 

8. Psychomotorika jako pohybová aktivita se zaměřením na prožitek a radost z pohybu.  

9. Rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti, posílení psychických funkcí a sociálních stránek jedince pomocí 

psychomotorických cvičení.  

10. Psychomotorika a hra. 

11. Psychomotorické pomůcky. 

12. Jednoduché herní činnosti, činnosti s nářadím a náčiním, netradiční pomůcky. Využití barevných a hudebních 

prvků. Estetické vnímání pohybových aktivit. 

13. Znalostní písemný test. 

 

Praktické semináře (cvičení formou her + zpětná reflexe) - témata: 

Rozvoj hrubé motoriky, rozvoj jemné motoriky, rozvoj rovnováhy, rozvoj orientace v prostoru, rozvoj senzomotoriky, 

hudebně pohybové aktivity, rozvoj rytmiky, rozvoj sociomotoriky, rozvoj prosociálního chování, rozvoj komunikace a 

kooperace, cvičení a hry v přírodě, překážkové dráhy, napětí a uvolnění, relaxace, cvičení a hry s netradičním náčiním: 

psychomotorický padák, noviny a papírový materiál, míče, míčky a nafukovací balónky, stuhy a šátky, deky a podložky, 

drobný netradiční materiál (peříčka, víčka, kolíčky), švihadla a lana, šlapadla. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Dvořáková, H. (2011). Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Kudláček, M. (2013). Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

 

Doporučená: 

Adamírová, J. (2006). Hravá a zábavná výchova pohybem: základy psychomotoriky. Praha: Komise zdravotní tělesné 

výchovy MR ČASPV. 

Adamírová, J. (2010). Psychomotorika: speciální učební text. Praha: Česká asociace Sport pro všechny. 

Blahutková, M. a kol. (2017). Psychomotorika pro tebe. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 

Kudláček, M. a kol. (2013b). Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci.  

Kurtz, L. A. (2008). Understanding Motor Skills in Children with Dyspraxia, ADHD, Autism, and Other Learning 

Disabilities: A Guide to Improving Coordination. Jessica Kingsley Publishers. 

Novotná, N., Vladovičová, N., & Sližik, M. (2009). Psychomotorika 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 

Novotná, N., Vladovičová, N, & Saližik, M. (2010). Psychomotorika 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 

Panská, S. (2013). Aplikované pohybové aktivity osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

Trnka, V. (2012). Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením v České republice. Praha: 

Karolinum.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Údaje o odborné praxi 

Charakteristika povinné odborné praxe 

 

Studijní plán předepisuje následující harmonogram praxí, které musí student splnit:  

 1. semestr: pedagogická praxe náslechová (praxe bude probíhat v běžných mateřských a základních školách, ve 

školních družinách a v zařízeních pro volný čas) s následnou reflexí.  

 2. semestr: průběžná pedagogická praxe I. (praxe bude probíhat v běžných mateřských nebo základních školách 

anebo v družinách) s následnou reflexí.  

 3. semestr: průběžná pedagogická praxe II. (praxe bude probíhat ve speciálních mateřských nebo základních 

školách anebo v družinách) s následnou reflexí.  

 4. semestr: průběžná pedagogická praxe III. (praxe bude probíhat ve speciálních mateřských nebo základních 

školách anebo v družinách) s následnou reflexí.  

 5. semestr: průběžná pedagogická praxe asistentská (praxe bude probíhat ve speciálních mateřských nebo 

základních školách) s následnou reflexí.  

 6. semestr: souvislá pedagogická praxe (praxe bude probíhat ve speciálních mateřských nebo základních školách 

a bude realizována v místě bydliště studenta).  

Na vedení a garantování praxe se budou podílet odborníci z jednotlivých pracovišť.  

  

U všech typů praxe se předpokládá studentova předchozí příprava a poté vlastní realizace přímé práce s následnou 

evaluací. Vše je formou zápisů ukládáno do osobního portfolia studenta jako podklad pro reflexi praxe.  

  

Odborná praxe je nedílnou součástí přípravy absolventa bakalářského studijního programu Speciální pedagogika. 

V rámci praxe studenti reflektují praktickou aplikaci teoretických poznatků a zároveň si osvojují nové praktické 

dovednosti v oblasti přímé práce s jedincem se speciálními potřebami. Zkušenosti z odborné praxe jsou nezbytnou 

podmínkou pro pochopení poznatků získaných v teoretických předmětech a jejich následné zařazení do poznatkového 

systému v oboru speciální pedagogiky.  

 

Rozsah 13 týdnů 415 hodin  

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně zajištěno 

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené  

Riegrova 1, České Budějovice  

Ano  

Mateřská škola pro zrakově postižené  

Zachariášova 5, České Budějovice  

Ano  

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola  

Štítného 3, České Budějovice  

Ano  

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.  

U Hvízdala 1402/9, České Budějovice  

Ano  

Základní škola a Mateřská škola  

Kubatova 1, České Budějovice  

Ano  

Základní škola  

Dukelská 11, České Budějovice  

Ano  

Základní škola a mateřská škola J. Š. Baara   

Jírovcova 9/a, České Budějovice  

Ano  

Základní škola a Mateřská škola  

Nová 5, České Budějovice  

Ano  

Základní škola Máj I  

M. Chlajna 1319/21, České Budějovice  

Ano  

Základní škola Máj II  

M. Chlajna 23, České Budějovice  

Ano  

ZŠ Grünwaldova  

Grünwaldova 13, České Budějovice  

Ano  

Základní škola Matice školské  

Matice školské 62/3, České Budějovice  

Ano  

Dům dětí a mládeže České Budějovice  

U Zimního stadionu 1, České Budějovice  

Ne*  

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice  

Emy Destinové 1, České Budějovice  

Ne*  



* V případě schválení věcného záměru bude zajištěno.   

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) 

- 

 

  



Přehled personálního zabezpečení studijního programu 

 

Garant studijního programu:  Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

 

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

 

Andrášová Hana, doc., PaedDr., Ph.D. 

Bílková Zuzana, Mgr., Ph.D. 

Buršíková Dana, doc. Mgr., Ph.D 

Dobiáš Václav, Mgr., Ph.D. 

Garabíková Pártlová Margareta, Mgr., Ph.D. 

Havlisová Helena, PaedDr., Ph.D. 

Hessová Lenka, Mgr., PhDr. 

Hovorková Nicole, Mgr. 

Hrušková Martina, RNDr., Ph.D. 

Jankovský Jiří, doc., PhDr., Ph.D. 

Jošt Jiří, doc., Mgr., CSc. 

Kursová Vlasta, PhDr., Ph.D. 

Lietavcová Martina, Mgr., Bc. 

Malinovská Olga, Mgr., Ph.D. 

Marková Aneta, Mgr., Ph.D. 

Pecka Zdeněk, Dr. phil. 

Podhrázská Dita, Mgr. 

Prázdná Radka, Mgr. et Mgr., Ph.D. 

Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 

Řepa Karel, Mgr., Bc., Ph.D. 

Samková Libuše, RNDr., Ph.D. 

Samohejlová Marie Tobias, Mgr. 

Stuchlíková Iva, prof., PaedDr., CSc. 

Šebeš Marek, Mgr., Ph.D. 



Štefánková Zuzana, Mgr., Ph.D. 

Švestková Renata, Mgr., Ing., Ph.D. 

Tišlerová Drahoslava, MUDr. 

Vítečková Miluše, PhDr., Ph.D. 

Žlábková Iva, PhDr., Ph.D. 

 

 

Tučně: garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT) 

Kurzívou: garanti ostatních předmětů profilujícího základu (PT) 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Hana Andrášová Tituly doc., PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1961 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 

Cizí jazyk I (Nj) - garantka, 50% podíl na výuce, cvičící 

Cizí jazyk II (Nj) - garantka, 50% podíl na výuce, cvičící 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1984 PF v Českých Budějovicích – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ: Čj-Nj 

1985 PF v Českých Budějovicích – PaedDr. 

2001 PedF UK v Praze, Pedagogika – Ph.D.  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981 – 1992        Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, středoškolská učitelka 

1992 – dosud PF JU v Českých Budějovicích, katedra germanistiky, odborná asistentka  

2010 – dosud       vedoucí katedry germanistky PF JU 

Garant studijních oborů: 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 7507R041, PF JU, od 2013 

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 7503T043, od 2013 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 4 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 24 

 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

Pedagogika 2013 PdF MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 2 0 83 

   

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: 

(100%) Andrášová, H. (2017). Sind tschechische Schüler und Schülerinnen am Deutschunterricht (noch) 

interessiert? Eine qualitative Studie zur Motivation tschechischer Deutschlerner und – lernerinnen. In: Jianhua 

Zhu, Jin Zhao, & M. Szurawitzki. (Eds.), Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 

2015 – Germanistik zwischen Tradition und Innovation. (s. 71-78). Frankfurt nad Mohanem. Bern. Brusel. 

New York. Oxford. Varšava. Vídeň: Peter Lang. 

  

(100%) Andrášová, H. (2016). Zur Stellung des Englischen im Deutschunterricht am Beispiel des 

Wortschatzes. Lingua viva, 12(23), 31-40. 

  

(100%) Andrášová, H. (2015). Kommunikative Interaktionen im frühen Deutschunterricht. Teilergebnisse 

eines videobasierten Forschungsprojekts. In: H. Andrášová, & V. Janíková (Eds.), Deutsch ohne Grenzen. 

Didaktik Deutsch als Fremdsprache. (s. 17-39). Brno: Tribun. 

https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jianhua+Zhu
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jianhua+Zhu
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jin+Zhao
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Michael+Szurawitzki
https://www.peterlang.com/view/product/24433
https://www.peterlang.com/view/product/24433


  

(100%) Andrášová, H. (2014). Sind Tschechische Schüler am Deutschunterricht (noch) 

interessiert? Babylonia, 2. 84 – 87.  

  

(50%) Andrášová, H., & Křikavová, A. (2014). Doprovodná studie k výuce NJ v MŠ a ZŠ. České Budějovice: 

ZVaS. 

 

Působení v zahraničí 

2017 - výuka didaktiky němčiny jako druhého jazyka na FF Univerzity Pasov o rozsahu 40 vyučovacích hodin 

září 1981 – únor 1982  studium germanistiky v Brandenburgu (univerzita Potsdam) 

Podpis   Datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Dana Buršíková (Brabcová) Tituly doc. Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1985 typ vztahu k VŠ pp rozsah 28 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 28 do kdy N 

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

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta pedagogická pp 32 (úvazek 0,8) 

   

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

studijního programu 

Medicínská propedeutika II (neurologie, psychiatrie) – podíl na výuce 30 %, přednášející 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2009    Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta – Učitelství pro SŠ: psychologie- chemie 

2013    PF JU v Českých Budějovicích – Pedagogická psychologie – Ph.D. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2010 –  dosud  PF ZČU v Plzni, katedra psychologie, vedoucí katedry 

2015 –  dosud, PF JU, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

2016 –  dosud,  pracovní skupina  International League Against Epilepsy, Commission Report, ve spolupráci s Gus 

Baker – University of Liverpol, Christine Bulteau- University Hospital Robert Debré, Paris 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Obhájené bakalářské práce – 7 

Obhájené diplomové práce – 5 

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

Pedagogická psychologie 2019 JU WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 26 28 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: 

 

(100%) Buršíková, D. (2019). Dítě s epilepsií v prostředí školy. Praha: Triton. 

 

(50%) Buršíková Brabcová, D., Kohout, J., Beňová, B., Rokytová, J., & Kršek, P. (2019). Faktory ovlivňující školní 

život dětí s epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 82/115(3), 279-284. 

 

(50%) Brabcová, D., Kohout, J., Potužák, D., Beňová, B., & Kršek, P. (2018). Psychometric properties of the Czech 

version of the Stigma Scale of Epilepsy. PloS one, 13(3).  

 

(50%) Brabcová, D., Kohout, J., & Kršek, P. (2015). Možnosti sledování a hodnocení kvality života u dětí a dospívajících 

s epilepsií ve světě a v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 78/111(4), 401-405. 

 

(20%) Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., Jošt, J., & Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic 

self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, 45-46, 120-



128. (Publikace oceněna Českou ligou proti epilepsii cenou Jana Marca Marci za publikační činnost v oblasti 

epileptologie  na mezinárodní úrovni za rok 2015). 

 

Působení v zahraničí 

2009 - Höhenklinik Bischofsgün, Fröbershammer, Germany – měsíční pobyt, mezinárodní výzkumná činnost 

Podpis  

 

datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Václav Dobiáš Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 0820 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 0820 

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 

ICT – garant, 100% podíl na výuce, cvičící 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2008   PF JU v Českých Budějovicích – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: matematika, počítače a dílny 

2019   PF JU v Českých Budějovicích – Informační a komunikační technologie ve vzdělávání – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008 – 2010        ZŠ Bezno, učitel 

2012 – 2012        Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín,  středoškolský učitel 

2012 – 2017 VŠTE v Českých Budějovicích, odborný asistent 

2017 – dosud PF JU v Českých Budějovicích, katedra informatiky, odborný asistent 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

- 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

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: 

 

Šimandl, V., (33%) Dobiáš, V., & Šerý, M. (2017). The Influence of Teaching Methods on Learners’ Perception of E-

safety. Journal of Information Technology Education:Innovations in Practice, 16, 253-275. 

(100%) Dobiáš, V. (2017). Rozdíly v digitální gramotnosti mezi jednotlivými sociálními vrstvami adolescentů končících 

základní školu. Mladá veda, 5(4), 18-27. 

(100%) Dobiáš, V. (2017). Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnosti. Media4u 

Magazine, 14(3), 11-15. 

(100%) Dobiáš, V. (2017). Reálná nerovnost v přístupu k počítačům a její vliv na schopnost práce s počítačem. Media4u 

Magazine, 14(2), 11-15. 

Šimandl, V., Šerý, M., & (33%) Dobiáš, V. (2017). Using semantic differential for measuring changes in understanding 

selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017 (s. 1398-1408). Bratislava: 

Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering.  

Působení v zahraničí 



------- 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika  

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 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 

Obecná pedagogika a teorie výchovy – 50% podíl na výuce, přednášející;  podíl na výuce 50%, cvičící 

Didaktika výchovné práce – 100 % podíl na výuce, přednášející, cvičící 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 2003 FF UK v Praze – Pedagogika 

 2015 PedF UK v Praze – Pedagogika – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1996 – 1999    Školský úřad České Budějovice, učitelka malotřídní školy 

1999 – 2001    ZŠ Nedabyle,  učitelka základní školy 

2001 – 2003    ZŠ Šindlovy Dvory,  učitelka základní školy 

2003 – 2003    ZŠ Dubné,  učitelka základní školy 

2006 – dosud   PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 19 

Počet obhájených diplomových prací: 5 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

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: 

 

(100%) Garabiková Pártlová, M. (2017). Vzdělavatelé budoucích učitelů v „roli modelu“ pro studenty učitelství. In M. 

Strouhal (Ed.), Učit se být učitelem (s. 137-154). Praha: Karolinum. 

 

(50%) Garabiková Pártlová, M., & Bílková, Z. (2016). Professional Competences of Future Teacher Educators. In K. 

Aškerc (Ed.), Quality of University Learning and Teaching (s. 171-176). Ljubljana: CMEPIUS. 

 

Vítečková, M., Gadušová, Z., & (33%) Garabiková-Pártlová, M. (2014). Novices’ and trainee teachers’ perspectives on 

the application of knowledge in practice. In M. Houška, I. Krejčí, M. Flégl, Efficiency and Responsibility in Education 

2014 (s. 869-877). Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 

 

Žlábková, I., & (50%) Garabiková-Pártlová, M. (2014). Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In T. Kasper, D. 

Kasperová, M. Pánková (Eds.), Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy (s. 68-78). Liberec: Technická 



univerzita v Liberci. 

 

(33%) Garabiková-Pártlová, M., Bílková, Z., & Procházka, M. (2014). Pohledy na profesi učitele. Reflexe očekávání a 

praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 3(1), 39-48. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Helena Havlisová Tituly PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1958 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 

Základy surdopedie – 70% podíl na výuce, přednášející 

Základy logopedie – 70% podíl na výuce, přednášející 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s narušenou komunikační schopností- 30% podíl na výuce, přednášející 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením- 30% podíl na výuce, přednášející 

 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1984    PF v Českých Budějovicích – Učitelství pro ZŠ 

1998    UJEP v Ústí nad Labem – Speciální pedagogika 

2006    PedF UK v Praze – Pedagogika – Ph.D.  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985 – 1987     PF JU v Českých Budějovicích, oddělení pro vědeckou činnost, odborná referentka 

1987 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

2019 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, vysokoškolská psychologická poradna JU, speciálně pedagogické  

                          poradenství 

 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 39 

Počet obhájených diplomových prací: 30 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

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 (2013-2018): 

 

Jošt, J., (20%) Havlisová, H., Mrkvičková, I., Bílková, Z., & Mrkvička, T. (2016). Social aspects of dyslexia: A case of 

transparent orthography. In M. Fraizer (Ed.), Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options (s. 11-42). New 

York: Nova Science Publishers, Inc. 

Jošt, J., Thein, R., (16%) Havlisová, H., Bílková, Z., Brabcová, D., Zemková, L., et al. (2017). School Functioning of 

Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education (s. 147-167). 

New York: Nova Science Publishers, Inc. 

(100%) Havlisová. H. (2017). Učitel mateřské školy na cestě k inkluzivnímu vzdělávání. In E. Svobodová, M. Vítečková 

et al., Osobnost předškolního pedagoga (s. 68-79). Praha: Portál. 



Jošt, J., (25%) Havlisová, H., Zemková, L., & Bílková, Z. (2018). Morphological versus Phonological Awareness in 

Czech Readers: A Case of Transparent Orthography. In Ch. Hansen (Ed.), The Liguistics of Vocabulary. New York: 

Nova Science Publishers, Inc. 

Jošt, J., (25%) Havlisová, H., Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent history of maltreatment 

fail in antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171. 

 

Další tvůrčí činnost: 

2018- 2019: Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na JU- analýza úspěšné a neúspěšné trajektorie. 

Týmový projekt GA JU- 104/2018/S.  (Hlavní řešitel) 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika  

Jméno a příjmení Lenka Hessová Tituly PhDr. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do 

kdy 

   0820 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do 

kdy 

    0820 

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 

Cizí jazyk I (Aj) – 100% podíl na výuce, cvičící 

Cizí jazyk II (Aj) – 100 % podíl na výuce, cvičící 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2007    PF JU v Českých Budějovicích – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Čj a literatura- Aj 

2018    PF JU v Českých Budějovicích – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ:  Učitelství anglického jazyka pro druhý stupeň, titul  

            PhDr. 

2017    PedF UK v Praze zahájeno doktorské studium: Pedagogika. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2007 – dosud odborný asistent na PF JU, katedra anglistiky, odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených a obhájených bakalářských prací: 3 

Počet vedených a obhájených diplomových prací: 1 

 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

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: 
 

(100%) Hessová, L. (2016). The Newly Designed Course: The Cross-curricular Topic Multicultural Education in English 

Classes. Pegas Journal, 5(2), 217-231. 

 

(100%) Hessová, L. (2016). The London Experience. Lingua Viva, 12(22), 9-20. 

 

Působení v zahraničí 

2005 absolvování kurzu výuky aj pro 16+, získání mezinárodní kvalifikace ve výuce anglického jazyka pro osoby starší 

patnácti let, Trinity Tesol Certificate. Gillingham, Velká Británie. 

2005 Pomocný asisitent na Gordon Junior School, Strood, Velká Británie. Podpora dětí, které neměly aj jako svůj 

mateřský jazyk. 

2009 Fulbrightovo stipendium, SUSI Chicago, USA. 

Podpis   datum  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Nicole Hovorková Tituly Mgr. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ DPP rozsah  do kdy  

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP rozsah  do kdy  

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 

Základy logopedie – 30% podíl na výuce, cvičící 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s narušenou komunikační schopností – 70% podíl na výuce, cvičící 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1996   PedF UK v Praze – obor Integrované studium speciální pedagogiky 

1999   Atestace z klinické logopedie při Asociaci klinických logopedů 

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1996 – 2006    Nestátní zdravotnické zařízení Suchdol nad Lužnicí, klinická logopedka 

1996 – 2000    Dětská psychiatrická léčebna Opařany, klinická logopedka a arteterapeutka 

2000 – 2007    ZvŠ v Českých Budějovicích, speciální pedagog 

2007 – 2010    Mateřském centru Jílovice, logopedka 

2009 – 2010    ZSF JU v Českých Budějovicích, katedra psychologie a speciální pedagogiky, výuka předmětů etopedie,  

                        logopedie 

2011 – 2014    Sociálním zařízení CSS Empatie ČB a Domov se zvláštním režimem pro klienty s psychiatrickým  

                        onemocněním, arteterapeutka a logopedka pro alternativně augmentativní komunikaci  

2012 – dosud   VŠERS České Budějovice, externí vyučující logopedie a etopedie oboru speciální pedagogika                  

2014 – dosud   MŠ a ZŠ Kubatova, v Českých Budějovicích, školní logopedka při logopedické třídě speciální 

2014 – dosud   PF JU v Českých Budějovicích, externí vyučující, logopedi v Bc. programu 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

----------- 

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

   
WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0   

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Lektorka odborných seminářů k problematice logopedie pro NIDV, MAP 

2014 – dosud   MŠ a ZŠ Kubatova, v Českých Budějovicích, školní logopedka při logopedické třídě speciální 

2014 – dosud   PF JU v Českých Budějovicích, externí vyučující, logopedi v Bc. programu 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Martina Hrušková Tituly RNDr., 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 

Medicínská propedeutika I (somatologie a somatopatologie) – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000       PF JU v Českých Budějovicích, Učitelství pro střední školy: studijní obor biologie - chemie  

2007       PřF UK v Praze, studijní program Antropologie, katedra antropologie a genetiky člověka – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000 – 2009  SPŠK Bechyně, středoškolská učitelka 

Od roku 2000: spolupráce na výzkumu s KOA FHS UK a PřF UK, SZÚ v Praze 

2002 – 2003  PF JU v Českých Budějovicích externě na katedře biologie, výuka předmětu Anatomie 1 a 2 

2007 – dosud PF JU v Českých Budějovicích, katedra biologie, odborná asistentka 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 74 

Počet obhájených diplomových prací: 21 

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

(bez autocitací) 

   WOS Scop

us 

ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 216 241 60 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

Nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovanému předmětu: 

 

(50%) Hrušková, M., & Gutvirth, J. (2010). První pomoc (ne jen) pro školní praxi. České Budějovice: Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích. 

 

Bláha, P., (17%) Hrušková, M., Kobzová, J., Krejčovský, L. Riedlová, J., & Vignerová, J. (2010). Růst a vývoj českých 

dětí od narození do šesti let. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 

 

(50%) Hrušková, M., Kobzová, J., Bláha, P., Krejčovský, L., Riedlová, J., & Vignerová, J. (2010). Chest dimensions of 

Czech Children aged 0-3.49 years. Pohybové ústrojí, 17(1-2), 43-59. 

 

Lindová, J., (15%) Hrušková, M., Kubena, A., & Flegr, J. (2008). Digit ratio (2D : 4D) and Cattell’s personality traits. 

European Journal of Personality, 22(4), 347-356. 

 



Popularizace vědy v projektech BOV, Dětská univerzita JU, tématické workshopy v mateřských a základních školách a 

další. 

Působení v zahraničí 

Studijní pobyty spojené s výukou v cizím jazyce: 

2010 (únor) - University of Liverpool (School of Biological Sciences), Liverpool UK 

 

Podpis   Datum 8. 7. 2019 

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Jiří Jankovský Tituly Doc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1950 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 

Etika v pomáhajících profesích – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Základy psychopedie – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Základy somatopedie – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Základy pedagogické a speciálněpedagogické diagnostiky – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1973   CMBF Praha – Litoměřice: filozofie – teologie 

1982   FF UK v Praze:  pedagogika – psychologie – péče o nemocné (PhDr.) 

1987   PedF UK v Praze: speciální pedagogika pro ŠMVZP 

1988   FF UK v Praze: postgraduální studium poradenské psychologie 

2001   PedF UK v Praze: doktorský studijní program speciální pedagogika (Ph.D.) 

 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1973 – 1983     DPL Opařany, SZP, vychovatel 

1983 – 1990     OPPP Český Krumlov, psycholog, ředitel 

1990 – 2004   ZSF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent 

1993 – 2012     Centrum ARPIDA České Budějovice, ředitel 

2004 – 2018   ZSF JU v Českých Budějovicích, katedra psychologie a speciální pedagogiky, odborný asisstent 

2018 – dosud   PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 48 

Počet obhájených diplomových prací: 14 

Vedení Ph.D.: 1 

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

Speciální pedagogika 2008 MU Brno 
WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 3 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: 
 

(100%) Jankovský, J. (2015). Multidisciplinární tým z hlediska sociálního pracovníka. Sociální pracovník 

v multidisciplinárním týmu. Sešit sociální práce, 3, 7-13. 

 

(100%) Jankovský, J. (2014). Koordinovaná podpora dětí a mládeže s tělesným (motorickým) a kombinovaným 

postižením v rámci uceleného systému rehabilitace. In J. Pfeiffer et al., Koordinovaná rehabilitace (s. 49-113). České 

Budějovice: ZSF JCU. 

 



(100%) Jankovský, J. (2014). Ethical Consequences of Prenatal and Perinatal Psychology. Journal of Nursing Social 

Studies. Public Health and Rehabilitation, 5(3-4), 154-161. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

 

(100%) Jankovský, J. (2012). Diskuse o integraci a inkluzi pokračuje. Můžeš, 2, 28-29. 

 

(100%) Jankovský, J. (2008). Etická dilemata v sociální práci ve vztahu k rodině. In J. Šrajer & L. Musil, Etické kontexty 

sociální práce s rodinou (s. 107-117). Brno: Albert. 

 

(100%) Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a 

psychologická hlediska (2nd ed.). Praha: TRITON. 

 

(60%) Jankovský, J., Pfeiffer, J., & Švestková, O. (2005). Vybrané kapitoly z uceleného systému rehabilitace, České 

Budějovice: ZSF JU. 

 

(100%) Jankovský, J. (2003). Etika pro pomáhající profese. Praha: TRITON. 

 

(100%) Jankovský, J. (2001). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a 

psychologická hlediska. Praha: TRITON. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Jiří Jošt Tituly doc. Mgr., CSc. 

Rok narození 1950 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 

SPU – základy oboru - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Čtenářská pregramotnost - 100% podíl na výuc, přednášející, cvičící 

. 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1974       FF UKv Praze -  Psychologie a pedagogika 

1980       Výzkumný ústav pedagogický v Praze- interní aspirantura (CSc.) 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981 – 2002      ŠÚ Jindřichův Hradec,  Pedagogicko psychologická poradna, psycholog 

2012 – dosud     PF JU v Českých Budějovicích, odborný asisstent, vedoucí oddělení speciální pedagogiky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 6 

Počet obhájených diplomových prací: 33 

Vedení PhD: 5 

Recenzent habilitačních prací: 3 

Recenzent PhD-prací: 4 

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

Speciální pedagogika 2012 PedF UK Praha 
WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., (20%) Jošt, J., & Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic 

self-concept in children with epilepsy and on their quality of life. Research in Developmental Disabilities, 45-

46(October), 120-128. 

 

(20%) Jošt, J., Havlisová, H., Mrkvičková, I., Bílková, Z., & Mrkvička, T. (2016). Social aspects of dyslexia: A case of 

transparent orthograpgy. In M. Fraizer (Ed.), Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options (s. 11-42). New 

York: Nova Science Publishers, Inc. 

(16%) Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Bílková, Z., Brabcová, D., Zemková, L., et al. (2017). School Functioning of 

Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education (s. 147-167). 

New York: Nova Science Publishers, Inc. 



(25%) Jošt, J., Havlisová, H., Zemková, L., & Bílková, Z. (2018). Morphological versus Phonological Awareness in 

Czech Readers: A Case of Transparent Orthography. In Ch. Hansen (Ed.), The Liguistics of Vocabulary. New York: 

Nova Science Publishers, Inc. 

(25%) Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent history of maltreatment 

fail in antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Vlasta Kursová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1964 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 

Didaktika a metodika psychomotorických aktivit – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící  

Údaje o vzdělání na VŠ  

1987    PF ZČU v Plzni – Učitelství pro ZŠ a SŠ: Tv- On 

1999    FTVS UK v Praze – Trenérská škola: atletika, licence "Trenér I. třídy" 

2015    FTVS UK  v Praze – Státní rigorózní zkouška, Kinantropologie, titul PhDr. 2007    ZSF JU v  Českých 

Budějovicích – obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky  

            dětí a mládeže, titul Ph.D. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1987 – 1990   Sportovní škola Plzeň,  učitelka 

1990 – 1991   Gymnázium Jírovcova v Českých  Budějovicích, středoškolská  učitelka 

1993 – 1994   PF JU v Českých Budějovicích, katedra biologie, sekretářka 

1994 – dosud  PF JU v Českých Budějovicích, katedra tělesné výchovy a sportu, odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 64  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 11  

 

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: 
 

(50%) Kursová, V., & Požárek, P. (2014). Monitoring sportovních příležitostí pro osoby s tělesným handicapem a 

komparace s nabídkou pro běžnou populaci v Českých Budějovicích. Studia Kinanthropologica, 15(3), 189 - 194.  

 

(100%) Kursová, V. (2015). Rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí v mateřských školách. Pohyb a 

kvalita života 2015. Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. (s. 132-143). Nitra: Univerzita 

Konštantína Filozofa, PF. 

 

Kukačka, L., (33%) Kursová, V., & Růžičková, L. (2015). Vztah tělesné zdatnosti a množství týdenních 

pohybových aktivit u studentek Jihočeské univerzity. Studia Kinanthropologica, 16(2), 69 – 75. 

 

(50%) Kursová, V., & Kukačka, V. (2016). Rozvoj koordinačních schopností (rovnováhy) u dětí předškolního 

věku. Studia Kinanthropologica, 17(3), 319 - 324. 

 

(100%) Kursová, V. (2018). Analýza medializace sportu osob s postižením. Studia Kinanthropologica, 19 (2), 91 – 

99. 



 

Působení v zahraničí 

CEEPUS  PROGRAMME – AWF in Poznaň, Poland – teacher (2003) 

CEEPUS  PROGRAMME – AWF in Poznaň, Poland – teacher (2004) 

 

Podpis   Datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola JCU České Budějovice 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika  

Jméno a příjmení Martina Lietavcová Tituly Mgr., Bc. 

Rok narození 1969 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 

Výtvarné činnosti v mateřské škole - 100% podíl na výuce, cvičící 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 2007   PF JU v Českých Budějovicích –  Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium 

 2009   PedF UK v Praze – Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium 

 2015   PF JU v Českých Budějovicích – Arteterapie, bakalářské studium 

 2017   PeF UK v Praze – Speciální pedagogika pro pracovníky poradenských zařízení 

 

 2016 zahájeno doktorské studium na PF JU v Českých Budějovicích – Pedagogická psychologie 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2009 – dosud   Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, speciální pedagog 

2011 – dosud   PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka  

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 45 

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

-   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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: 
 

(25%) Lietavcová, M., Muráriková, Z., Špačková, R., & Valachová, D. (2014). Rozprávková grafomotorika. Veľké Leváre: 

INFRA Slovakia, s.r.o. 

 

(100%) Lietavcová, M. (2015). Orientace v prostoru a rovině. In H. Lišková, Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí. 

Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. 

 

(100%) Lietavcová, M. (2015). Na cestu do školy. In  Kafomet pro mateřské školy. Stařeč: INFRA. 

 

(100%) Lietavcová, M. (2016). Orientace v čase, chápání časových pojmů a posloupností. Praha: Nakladatelství Dr. Josef 

Raabe s.r.o. 

 

(33%) Lietavcová, M., Vítečková, M., & Jošt, J. (2018). Child Transition from kindergarten to primary school as 

experienced by a kindergarten teacher. In ICERI2018 Conference IATED Academy at Legion. Spain: Valencia. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovanému předmětu: 

 

(100%) Lietavcová, M. (2012). Jemná motorika a grafomotorika. In H. Dvořáková, E. Svobodová, & H. Nádvorníková, 

Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí.  Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. 

 

(100%) Lietavcová, M. (2013). Rozlišování obrazných znaků a symbolů. In H. Váňová, Z. Štefánková, & H. Hazuková, 

Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. 

 

(100%) Lietavcová, (2014). Rozpoznávání některých jednoduchých tvarů s abstraktní podobou a jejich grafické 

napodobování. In H. Váňová, Z. Štefánková, A. Váchová, & H. Hazuková, Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí. Praha: 

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. 

Působení v zahraničí 

- 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Olga Malinovská Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp rozsah 0,76 do 

kdy 

0820 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0,76 do 

kdy 

0820 

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 

Pedagogická praxe průběžná náslechová – 60% podíl na výuce, cvičící 

Reflexivní seminář k průběžné náslechové pedagogické praxi – 100% podíl na výuce, cvičící 

Pedagogická praxe průběžná I-  60% podíl na výuce, cvičící 

Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné I – 100% podíl na výuce, cvičící 

Pedagogická praxe průběžná II – 60% podíl na výuce, cvičící 

Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné II – 100% podíl na výuce, cvičící 

Pedagogická praxe průběžná III – 60% podíl na výuce, cvičící 

Reflexivní seminář k pedagogické praxi průběžné III – 100% podíl na výuce, cvičící 

Pedagogická praxe průběžná -asistentská – 60% podíl na výuce, cvičící 

Reflexivní seminář k průběžné – asistentské pedagogické praxi – 100% podíl na výuce, cvičící 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011   PdF UP v Olomouci – Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a čínská filologie, Bc. studium 

2013   PdF UP v Olomouci – Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a čínská filologie, nMgr. studium 

2019   PdF UP v Olomouci – Speciální pedagogika:  Ph.D.  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014 – 2016    PdF UP v Olomouci, oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků, odborná referentka 

2016 – 2017    Jazyková škola a školka,  metodik KLC  

2016 – dosud   PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

2019 – dosud   Střední zemědělská škola v Benešově, školní speciální pedagog 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 9 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 0 0 

   

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: 
 

Bílková, Z., Havlisová H., & (33%) Malinovská, O. (2018). Problematika sociální gramotnosti u dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. In A. Nohavová et al. Podpora a rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a učitelském 

vzdělávání. (s. 74-86). Praha:Eduko. [v tisku]. 

 

Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., (16%) Malinovská, O., et al. (2016). Kvalita života 

osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

 



(50%) Malinovská, O., & Ludíková, L. (2016). Teaching foreign languages to adults with acquired visual impairment – a 

new way? Proceedings of the VIth International Intercultural Education Conference, ICTS, EDUCATION AND HEALTH 

IN A TRANSCULTURAL WORLD; Almeria, Spain; 15th - 17th June 2016. 

 

(100%) Malinovská, O. (2016). Foreign languages in the terms of employment of persons with visual impairment. 

Proceedings of the International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2016". Volume 

III, May 27th- 28th, 2016. pp. 96-105 

 

(50%) Malinovska, O. & Ludíková, L. (2015). Difficulties in changing jobs for people with acquired visual impairment. 

In ICERI 2015 Proceedings. (s. 8208-8213). Madrid: IATED. 

 

Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., (16%) Malinovská, O., et al. (2015). Netradiční 

pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

 

(100%) Malinovska, O. (2015). The use of foreign languages in connection with the change of employment in persons 

with acquired visual impairment. In ICLEL Proceeding. pp. 245-248. 

 

Působení v zahraničí 

2015 3 měsíční výukový pobyt na Leshan Normal University, Leshan, PRC 

2014 měsíční studijní pobyt na Valdosta State University, Valdosta, GA, USA 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Aneta Marková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1986 typ vztahu k VŠ pp rozsah  do kdy  

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah  do kdy  

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 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s autismem - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 2011   PedF UK v Praze – Speciální pedagogika 

 2018   FHS UK v Preze – Studijní program: Studia občanského sektoru – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 2009 – 2010      České centrum Praha, koordinátorka 

 2010 – 2013      Audabiac, o. s., manažerka projektů 

 2014 – 2015      Nadace české bijáky, koordinátorka projektů, členka správní rady 

 2016 – 2017      INEX-SDA, z. s., koordinátorka dlouhodobých výjezdů do zahraničí a EDS 

 2017 – dosud     PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

 2018 – dosud     Národní ústav pro vzdělávání v Praze,  odborná garantka, koordinátorka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 17 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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: 
 

Pospíšilová, T., & (50%) Marková, A. (2017). Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví. FORUM Sociální politiky, 

5(2). 

 

(100%) Marková, A. (2018). The “Inclusive volunteering“ phenomenon: research into the volunteering of people with 

disabilities. Kontakt, 20(1), e48-356. 

 

(100%) Marková, A. (2019). Problematika poruch intelektového vývoje. In A. Mojžíšová, Sociální práce s osobami se 

zdravotním postižením (s. 62-70). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

(100%) Marková, A. (2019). Problematika osob s kombinovaným postižením. In A. Mojžíšová, Sociální práce s osobami 

se zdravotním postižením (s. 89-100). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

Břízová, B., (33%) Marková, A., & Prázdná, R. (2019). Základní pojmy v souvislostech zdravotního postižení. In A. 

Mojžíšová, Sociální práce s osobami se zdravotním postižením (s. 27-31). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

 



(100%) Marková, A. (2013). Asistent v podpoře vysokoškolského studia studentů s postižením. Analýza služby asistence 

při studiu. In Cesty k inkluzi. Karolinum, 2013, s. ISBN 9788024620862 

 

(100%) Marková, A. (2014). Sociální nerovnosti a dobrovolnická aktivita lidí s postižením. In Fenomén moci a socialne 

nerovnosti. (s. 237-249). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě. 

 

Působení v zahraničí 

Organizace: Camphill Community Clanabogan; Místo: Severní Irsko, Působení: 10 měsíců 

Organizace: Landish school for people with special needs; Místo: Skotsko, Působení: 2 měsíce 

Organizace: Camphill Community Clanabogan; Místo: Severní Irsko, Působení: 2 měsíce 

Výjezd v rámci studia - program Erasmus: University of Glasgow - Health & Social Policy, 1 semesetr 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 

Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Zdeněk Pecka Tituly Dr. phil. 

Rok narození 1976 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 

Cizí jazyk I (Nj) - 50% podíl na výuce, cvičící 

Cizí jazyk II (Nj) - 50% podíl na výuce, cvičící 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000   PF JU v Českých Budějovicích – Učitelství pro SŠ: Nj – Čj 

2009   Univerzita Vídeň,  Německá filologie – Dr. phil. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 2001 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 9 (2012-2019) 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 7 (2012-2019) 

  

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 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: 
 

(100%) Pecka, Z. (2013). Předválečný Švejk a poručík Gustl – dva reprezentanti diskurzu c. k. rakouské armády. 

Lingua Viva, 9(17), 49-55 

 

(100%) Pecka, Z. (2015). Die Grenzen des ‚Deutsch-Seins’. Der gegenwärtige Generationenroman im deutsch-

tschechischen Kontext. In: J. Eder, Z. Pecka, Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im 

interkulturellen Kontext (s. 421-433), Brno: Tribun EU. 

 

Eder, J., & (50%) Pecka, Z. (2015). Deutsch ohne Grenzen Deutschsprachige Literatur im interkulturellen 

Kontext. Brno: Tribun EU. 

 

(100%) Pecka, Z. (2017). Die Zeitungen in jener großen Zeit. Zur medialen Manipulation in Karl Kraus’ Aufsatz 

In dieser großen Zeit. In: M. Tvrdík, H. Haslmayr (Eds.), Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum: 

Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-

Bibliotheken im Ausland) (s. 143-150). Vídeň: new academic press. 

 



(100%) Pecka, Z. (2018). Alte und neue Medialität an der Schwelle zur digitalen Wende. Das mediale Echo 

Thomas Bernhards und die Selbstinszenierung Elfriede Jelineks. Brünner Beiträge zur Germanistik und 

Nordistik, 32(2), 111-124. 

 

Působení v zahraničí 

2012 Univerzita Augsburg v rámci mobilit Erasmus 

2018-2019 Univerzita Vídeň série přednášek jako hostujícího pedagoga v rámci programu Franz-Werfel 

Nachbetreuung 

Podpis   Datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Dita Podhrázská Tituly Mgr. 

Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do kdy 0820 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 20 do kdy 0820 

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 

Pohybové a hudební činnosti v mateřské škole – 100% podíl na výuce, cvičící 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2013    PF JU v Českých Budějovicích – Učitelství pro mateřské školy, Bc. studium 

2013    PedF UK v Prahze  - Pedagogika předškolního věku, nMgr.studium 

 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

2017 – dosud    4. Mateřská škola Röschova 1120 /II J. Hradec, ředitelka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 17  

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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: 

Garabiková Pártlová, M., & (50%) Podhrázská, D. (2016). Problematika profesních kompetencí předškolního pedagoga. 

In Sapere Aude 2016 s podtitulem Reflexe vzdělávání a psychologie (s. 33-40). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.  

Garabiková Pártlová, M., & (50%) Podhrazská, D., et al. Učitel mateřské školy a jeho profesní kompetence. In Vítečková, 

M., & Svobodová, E., (Eds.). (2017). Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. 

Praha: Portál. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

 



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Radka Prázdná Tituly Mgr. et Mgr., Ph.D.  

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 8  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 speciální pedagogiky – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Inkluzivní pedagogika a didaktika – 50% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Metodologie výzkumu ve speciální pedagogice - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Základy oftalmopedie - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1997    ZSF JU v Českých Budějovicích – Sociální rehabilitace zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých osob,  

             Mgr. stud. 

2003    TF JU v Českých Budějovicích – Učitelství etiky a náboženství pro střední školy, Mgr. stud. 

2003    PedF UK v Praze – Speciální pedagogika - tyflopedie 

2009    ZSF JU v Českých Budějovicích, Prevence, náprava a terapie sociálně patologických jevů dětí a mládeže – Ph.D.  

 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1997 – 2003     Centrum Arpida v Č. Budějovicích, speciální pedagog, Speciálně pedagogické centrum  

1997 – 2012     ZŠ  Máj II v Č. Budějovicích, speciální pedagog speciální třídy pro žáky se zrakovým postižením 

2003 – 2019     TF JU v Českých Budějovicích, katedra etiky, psychologie a charitativní práce, externí vyučující  

2009 – dosud    ZSF JU v Českých Budějovicích, katedra psychologie a speciální pedagogiky (od 1. 1. 2016 Ústav    

                         sociálních a speciálněpedagogických věd), odborná asistentka 

2012 – 2016     Centrum podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Jihočeské univerzity, odborná 

                         poradenská pracovnice 

2018 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka  

 

 

  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 65 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 3 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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: 
 

(100%) Prázdná, R. (2019). Historický vývoj přístupu společnosti k osobám se zdravotním postižením. In A. Mojžíšová, 

Sociální práce s osobami se zdravotním postižením (s. 23-26). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

(100%) Prázdná, R. (2019). Etické souvislosti fenoménu zdravotního postižení v evropském kontextu. In A. Mojžíšová, 

Sociální práce s osobami se zdravotním postižením (s. 32-34). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

(100%) Prázdná, R. (2019). Mezinárodní dokumenty z oblasti lidských práv osob se zdravotním postižením. In A. 

Mojžíšová, Sociální práce s osobami se zdravotním postižením (s. 43-48). České Budějovice: JU v Českých 

Budějovicích. 

 

(100%) Prázdná, R. (2019). Problematika osob se sluchovým postižením. In A. Mojžíšová, Sociální práce s osobami se 

zdravotním postižením (s. 71-76). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

(100%) Prázdná, R. (2019). Problematika osob se zrakovým postižením. In A. Mojžíšová, Sociální práce s osobami se 

zdravotním postižením (s. 77-83). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

(100%) Prázdná, R. (2013). Faktory determinující výuku informatiky u žáků se zrakovým postižením v primárním 

vzdělávání. Speciální pedagogika, 23(3), 195-204. 

(100%) Prázdná, R. (2018). Informační a komunikační technologie v procesu sociální rehabilitace osob se zrakovým 

postižením. Speciální pedagogika, 28(1), 14-26. 

 

Další tvůrčí činnost: 

2017 - spolupráce na tvorbě Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na rok 2018-

2021 (Jihočeský kraj) 

2012 - Spoluřešitel rozvojového projektu financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. - vytvoření 

Centra podpory studentů se specifickými studijními potřebami Jihočeské univerzity. 

2013 - dosud - členství v pracovní skupině pro záležitosti osob se zdravotním postižením při komisi pro zdravotnictví a 

sociální péči Rady Jihočeského kraje.  

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

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

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp rozsah 32 do 

kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 32 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 

Obecná pedagogika a teorie výchovy – 50% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Sociokulturní znevýhodnění – 100% podíl na výuce, přednášející 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1992    PF JU v Českých Budějovicích – Učitelství pro střední školy 

2009    PedF UK v Praze, Pedagogika – Ph.D. 

2016    UK v Bratislave pedagogika – PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1992 – 1996      Gymnázium Týn nad Vltavou, středoškolský učitel 

1996 – dosud     Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích,  odborný asistent, vedoucí oddělení pedagogiky  

                          (od r. 2010), proděkan (od r. 2014) 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 244 

Počet obhájených diplomových prací: 42 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

Magová, L., et al., & (30%) Procházka, M. (2016). Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom 

kontexte. Praha: Verbum. 

 

(100%) Procházka, M. (2015). Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a postgraduální 

přípravy studentů učitelství. In L. Danielová, P. Hlaďo, M. Horáčková, D. Janderková, L. Kamanová, & P. Vyleťal 

(Eds.), Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání (s. 304). Brno: Mendelova univerzita 

v Brně. 

 

(33%) Procházka, M., 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 (s. 337-346). Praha: Czech University of Life Sciences Prague. 

 



(30%) Procházka, M., 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 L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres, 

EDULEARN17 Proceedings (s. 3810-3815). Valencia: IATED Academy.  

 

(40%) Procházka, M., Vítečková, M., & Gadušová, Z. (2016). Implementation of primary Prevention in primary Schools 

in the Czech Republic. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), ICERI2016 Proceedings (s. 7739-7746). 

Seville: IATED Academy. 

 

Žlábková, I., (33%) Procházka, M., & Vítečková, M. (2016). Inovace pedagogických praxí na PF JU v Českých 

Budějovicích. In V. Švec, K. Lojdová, & B. Pravdová, Sborník z konference Učitelské praxe – současné poznatky a 

perspektivy (s. 52-58). Brno: Masarykova univerzita. 

 

Další tvůrčí činnost: 

Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku, TA ČR, TL02000387, Teologická fakulta 

JU, Sociologický ústav AV ČR a Pedagogická fakulta JU. 

 

Působení v zahraničí 

Universytet Lodzki – katedra pedagogiky, 1 měsíc, březen 2019 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 

Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Karel Řepa Tituly Mgr., Bc., Ph.D. 

Rok narození 1979 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 

Didaktika a metodika estetických aktivit- 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2004    PF JU v Českých Budějovicích – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Čj – Vv (Mgr. stud.) 

2010    PF JU v Českých Budějovicích – Arteterapie (Bc. stud.) 

2012    PF UJEP v Ústí nad Labem, Teorie výtvarné výchovy – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 – 2008    TF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky, interní doktorand, odborný asistent 

2008 – dosud   PF JU v Českých Budějovicích, katedra výtvarné výchovy, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 36  

  

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  

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

(100%) Řepa, K. (2019). Instantní výtvarka. In Pospíšil, A., & Řepa, K., Šobáňová, P., (Eds.). Kvalita ve 

výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA. s. 125-133. 

 

(30%) Řepa, K., Pospíšil, A., Duchková, Z., & Filip, M. (2018). Krajina jako námět a médium ve výtvarné 

výchově. Olomouc: ČS INSEA. 

 

(50%) Řepa, K., & Pospíšil, A. (2017). Výtvarná příprava v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního 

stupně ZŠ na KVV PF JU. In M. Procházka, M. Vítečková, & I. Žlábková (Eds.), Škola a její křižovatky (s. 93-

98). Brno: Česká pedagogická společnost. 

 

(50%) Řepa, K., & Pospíšil, A. (2015). Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných 

námětech. In Přišla už pošta? Katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských 

škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou (s. 2-5). Hluboká nad Vltavou: AJG. 



 

(33%) Řepa, K., Pospíšil, A., & Vilhelmová, L. (2015). Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog 

k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita.  

 

(100%) Řepa, K. (2015). Dětská hra a představivost. In Les fantazie (s. 11-13). Písek: Sladovna Písek, o. p. s. 

 

5 nejvýznamnějších výstupů v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let: 

Od fotografie k plakátu, 2016 (100%), certifikace: CMZ.  

Bílá laboratoř, 2016 certifikace: CMZ (100%).  

Logotyp Z, 2016, certifikace: CMZ (100%).  

Vizuální styl ČPDS, 2016, certifikace: CMZ (100%).  

Logotyp KVV PF JU, 2016, certifikace: CMZ (100%). 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum 11. 6. 2019 

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 

Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Libuše Samková Tituly RNDr., 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 

Matematická pregramotnost – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2001   MFF UK v Praze, Matematická analýza – Ph.D. 

 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001 – 2006       FA ČVUT v Praze, odborná asistentka 

2005 – 2009       PF JU v Českých Budějovicích, odborná asistentka, jpp 

2009 – dosud     PF JU v Českých. Budějovicíc , odborná asistenta 

 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 15  

 

 

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 14 8 84 

   

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: 
 

(100%) Samková, L. (2018). Concept Cartoons as a Representation of Practice. In O. Buchbinder, & S. Kuntze 

(Eds.). Mathematics Teachers Engaging with Representations of Practice (s. 71-93). Cham: Springer. 

 

(100%) Samková, L. (2018). Assessing future teachers' knowledge on fractions: written tests vs Concept 

Cartoons. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(3), 45-52. 

 

(85 %)Samková, L., & Tichá, M. (2017). On the way to observe how future primary school teachers reason 

about fractions. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 10(4), 93-100. 

 

(85 %)Samková, L., & Tichá, M. (2016). On the way do develop open approach to mathematics in future 

primary school teachers. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9(2), 37-44. 

 

(100%) Samková, L. (2018). Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. 

stupně ZŠ – empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu. Studia Paedagogica, 23(3), 49-67. 

 



Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

 

(100%) Samková, L. (2014). Získávání předmatematických zkušeností v mateřské škole. South Bohemia 

Mathematical Letters, 22(1), 38-42. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Marie Tobias Samohejlová Tituly Mgr. 

Rok narození 1951 typ vztahu k VŠ DPČ rozsah 20 do kdy  

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPČ rozsah 20 do kdy  

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 

Základy surdopedie – 30% podíl na výuce, cvičící 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením – 70% podíl na výuce, cvičící 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1975     PF v Českých Budějovicích – Učitelství pro ZŠ 

1981     PF UK v Praze – Psychopedie, Mgr. stud. 

1984     PF UK v Praze – Speciální pedagogika mládeže s vadami řeči a sluchu 

1996     PF JU v Českých Budějovicích – Arteterapie  

2006     FF UK v Praze – Specializační kurz psychologie pro speciální pedagogy  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1975- 1990    Zvláštní škola v Českých Budějovicích- speciální pedagog 

1991- 2013    MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice, vedoucí speciálně pedagogického centra 

2002- dosud  Církevní MŠ České Budějovice- logoped 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 7 

 

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

   
WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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  

2002- dosud  Církevní MŠ České Budějovice- logoped 

 

Účast na projektu:  

1. Integrace zdravotně postižených v mateřské škole 

Inovace SPC 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

   



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Iva Stuchlíková Tituly prof., PaedDr., CSc. 

Rok narození 1962 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 psychologie – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1985      PF  v Českých Budějovicích, – Učitelství pro ZŠ 

1991      FF UK v Praze – jednooborová psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985 – dosud   PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka, vedoucí katedry 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 29 

Počet obhájených diplomových prací: 9 

Vedení Ph.D.: 3 

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

Obecná psychologie 1997 MU Brno WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 184 269 Cca 

100 Pedagogická psychologie 2009 UK Praha 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších publikací za posledních 5 let (2013-2018): 

 

(50%) Stuchlíková, I., & Mazehóová, Y. (2014). Osobní cíle jako motivační fenomén. Československá psychologie, 

58(5), 471-484. 

 

Plassová, M., (30%) Stuchlíková, I., & Vavrečka, M. (2017). Úvod do aproximálního numerického systému. Pedagogika, 

67(2), 161-176.  

 

Petr, J., Papáček, M., & (30%) Stuchlíková, I. (2018). The Biology Olympiad as a Resource and Inspiration for Inquiry-

Based Science Teaching, In O. E. Tsivitanidu, O. Gray, E. Rybska, L. Louca, & C. O. Constantinou (Eds.), Professional 

development for inquiry-based science teaching and learning (s. 205-222). Berlin: Springer Heidelberg.  

 

Le Hebel, F., Constantinou, C., Hošpesová, A., Grob, R., Holmeier, M., (15%) Stuchlíková, I. et al. (2018). Students’ 

perspectives on Peer Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assesment (s. 141-173). New York: 

Springer International Publishing.  

 



Bajgarová, Z., (30%) Stuchlíková, I. et al. (2018). Partner relationships and the raising of a temperamentally difficult 

infant. Human Affairs, 28(3), 219-232.  

 

Výzkumné projekty a další vědecko organizační aktivity: 

 

2013-2016: Assess Inquiry in Science, Technology nad Mathematics Education (ASSIST-ME) – FP 7 SiS.2012.2.2.3-1 

 

2019-2022:  Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v 

matematice – TA ČR TL02000368) 

Předsedkyně expertní skupiny pro externí hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

(http://www.vzdelavani2020.cz) 

Působení v zahraničí 

2000 J. W. Goethe Universität Frankfurt – 2 měsíční pobyt ke zpracování společného výzkumu v oblasti hněvu a úzkosti  

2007 University of Minnesota, Fulbright Scholar (7 měsíční pobyt) 

Podpis   datum  

 

  

http://www.vzdelavani2020.cz/


C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

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 pro speciální pedagogy - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící  

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2004      FSS MU a FF MU v Brně – Studijní obor: mediální studia a žurnalistika a obor filozofie, Mgr. stud.          

2011 –   FSS MU v Brně, Sociologie – Ph.D. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

6. 2004 – 2005     PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent 

2005 – 2008     Česká televize, Centrum publicistiky a dokumentu, dramaturg dokumentární tvorby 

2008 – dosud    PF JU, katedra společenských věd, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 40 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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: 

 

(100%) Šebeš, M. (2016). Živě, okamžitě, nonstop. Proměny temporality televizního zpravodajství. In T. Dvořák (ed.). 

Temporalita (nových) médií (s. 65-101). Praha: Nakladatelství AMU. 

 

(100%) Šebeš, M. (2015). Media and the Well-Being of Children and Adolescents. Medijske Studije, 6(11), 107-109. 

 

(100%) Šebeš, M. (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 (s. 35-50). České Budějovice: Jihočeská 

univerzita. 

 

(100%) Šebeš, M. (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 (s. 137-

158). České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

 

(100%) Šebeš, M. (2014). Děti, reklama a konzumní kultura. In P. Hejtman, & H. Pavličíková, (Eds.). Spotřební společnost 

a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství (s. 181-193). České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Zuzana Štefánková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp rozsah 28 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 28 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 

Problematika nadaných - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Vývojová psychologie - 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2002   FF UK v Bratislavě – Psychologie, Mgr. stud. 

2011   FSS MU v Brně, Vývojová psychologie – Ph.D. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2004   Dětský diagnostický ústav Homole, České Budějovice, psycholožka 

2004 – 2006   Středisko výchovné péče České Budějovice, psycholožka  

2004 – dosud  PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiy a psychologie, odborná asistentka 

 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 5 

Počet obhájených diplomových prací: 11 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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: 

(100%) Štefánková, Z. (2017). Učitel mateřské školy a sebereflexe. In Vítečková, M., & Svobodová, E. (Eds.) Osobnost 

předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. 

Bílková, Z., & (50%) Štefánková, Z. (2017). Spolupráce rodiny a školy z pohledu poradenského psychologa. In M. 

Vítečková, M. Rybičková, M. Procházka, & I. Žlábková. Škola a její lidé na křižovatkách (s. 9-20). Brno: Česká 

pedagogická společnost. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

 

(100%) Štefánková, Z. (2005). Citová väzba v detstve a adolescencii vo vzťahu k emocionálnej regulácii. Československá 

Psychologie, 49(5), 432-445.  

 

(100%) Štefánková, Z. (2005). Problematika citovej väzby u detí s poruchami správania – klientov SVP. „Psychológia 

v škole“ Banská Bystrica, 20-21. 10. 2005, In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: UMB. 

 



Grinninger, P., & (80%) Štefánková, Z. (2005). Cesta ke kulturní toleranci přes vlastní zážitek. In Sborník Nové 

perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti (101-107). Svatý 

Ján pod Skalou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy. 

 

Macek, P., & (50%) Štefánková, Z. (2006). Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou. In: P. Macek, L. 

Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání (s. 25-40). Brno: Barrister & Principál Brno. 

 

(100%) Štefánková, Z. (2007). Citová vazba v rané adolescenci. Československá psychologie, 51(5), 503 – 516. 

 

(70%) Štefánková, Z., & Macek, P. (2011). Citová vazba a problémové chování v rané adolescenci. In K. Bartošová, M. 

Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová, & A. Slezačková (Eds.). Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem. 

Křižovatky a mosty (324-331). Brno: MSD. 

 

Působení v zahraničí 

2003 Studium Interkulturelle Kompetenz 2003 Universität Regensburg. 

2002- 2010 Spolupráce S Prof. P. Zimmermannem, Universität Wuppertal v rámci adaptace metody Bindungsinterview 

für späte Kindheit do češtiny 

LS 2014  Lektorování jednosemestrálního kurzu  Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Grundschule Lehrstuhl für 

Grundschulpädagogik Philosophische Fakultät II, Universität Regensburg  

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Renata Švestková Tituly Mgr., Ing., Ph.D. 

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program Jpp. rozsah  DPP do 

kdy 

DPP 

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

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta pp. 40h./týd. 

   

   

   

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

uskutečňování studijního programu 

Pedagogika volného času – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1996        ZF JU v Českých Budějovicích – Využití a ochrana zemědělské krajiny, Ing. 

2004        PedF UK v Praze, Pedagogika – Ph.D. 

2014        FHS  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální pedagogika, (NMgr. stud).  

                       

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1996 – 1998      ZF JU v Českých Budějovicích, Laboratoř aplikované ekologie managementu zemědělské krajiny, 

                          technička                        

1998 – 2001      ZSF JU v Českých Budějovicích, Ústav sociální práce, odborná asistentka 

1998 – dosud    ZSF JU v Českých Budějovicích, katedra psychologie a speciální pedagogiky, odborná asistentka 

2000 - 2002      TF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky volného času a výtvarné kultury, odborný 

                          asistent – jpp. 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedené a obhájené bakalářské práce: 75 studentů 

Vedené a obhájené diplomové práce: 38 studentů 

Disertační práce: 3 studenti 

 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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: 

(100%) Švestková, R. (2017). Sociální pedagog a škola. In M. Procházka, M. Vítečková, & I. Žlábková (Eds.). Škola a její 

křižovatky. Brno: Česká pedagogická společnost. 

(50%) Švestková, R., Soldán, & L. Řehka, M. (2019). Kyberšikana. České Budějovice: ZSF JU. 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovanému předmětu: 

 

(50%) Švestková, R., & Eisertová, J. (2012). Problematika nestátních neziskových organizací ve vztahu ke zdravotně 

sociální oblasti. České Budějovice: ZSF JU. 

 



(100%) Švestková, R. (2012). Supervize jako nástroj hodnocení projektu CZ.1.07/1.2.00/08.0170 Učení pro život – 

posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo 

ochrannou výchovou. Praha. 

 

(30%) Švestková, R., Kalousová, D., Pelechová, I., Březinová, A., Čížkovská, P., & Cíchová, L. (2012). Nevidím, neslyším, 

ale vím… environmentální výchova pro speciální školy. České Budějovice: ZČ HB Forest – CEGV Cassiopeia. 

 

Projektová činnost: 

Vědecký projekt COST Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR -  1. 8. 2018 - 31. 3. 2020, 

člen řešitelského týmu. 

Projekt Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Program Prevence 

kriminality, Priorita na rok 2018 – děti a digitální média, hlavní řešitel projektu. 

Projekt Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Program Prevence 

kriminality, Priorita na rok 2019 – děti a digitální média, hlavní řešitel projektu. 

 

Další profesní činnost: 

2018  odborný garant programu Prevence neplánovaných těhotenství a interrupce, Národní iniciativa pro život 

o.p.s. 

2017-2018 junior lektor Věda nás baví o. p. s. 

2009-2012 supervizor a odborný garant vzdělávání projektu CZ.1.07/1.2.00/08.0170 Učení pro život – posílení 

profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou 

výchovou. 

207 - dosud odborný garant dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro Českou tábornickou unii, z.s. 

 

Působení v zahraničí 

2019 - výukový pobyt Erasmus+, Univerzita Komenského, Fakulta pedagogická, Bratislava 

2018 - výukový pobyt Erasmus+, Clemson University, USA – COIL collaborative International learning 

2018 - výukový pobyt Erasmus+, Univerzita Komenského, Fakulta pedagogická, Bratislava 

 

Podpis   datum 17. 8. 2019 

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Drahoslava Tišlerová Tituly MUDr. 

Rok narození 1953 typ vztahu k VŠ  rozsah  do kdy  

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program  rozsah  do kdy  

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 

Medicínská propedeutika II (neurologie, psychiatrie) – 70% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1978  Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze – MUDr. 

1983  Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze, 1. lékařská fakulta – atestace I. st. neurologie 

1989  Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze, 1. lékařská fakulta – atestace II. st. neurologie                                                                                             

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1989 - dosud Nemocnice České Budějovice, neurologická ambulance neurologického oddělení 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

----------- 

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

   
WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0   

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

1989 - dosud Nemocnice České Budějovice, neurologická ambulance neurologického oddělení 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Miluše Vítečková Tituly doc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp, DPČ, 

DPP 
rozsah 28 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 28 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 

 

Didaktika předškolního vzdělávání – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2001     PF ZČU v Plzni – Učitelství pro základní školy, Mgr. stud.   

2008     ZSF JU v Českých Budějovicích, rozšiřující studium Speciální pedagogika 

2011     ZSF JU v Českých Budějovicích, Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a  

             seniorů – Ph.D. 

                        

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1996 – 2001     ZŠ Horní Cerekev, učitelka 

2001 – 2009     ZŠ Křemže, učitelka 

2009 – dosud    PF JU v Č. Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

2017 – dosud    ZŠ T.G.Masaryka v Českých Budějovicích, školní speciální pedagog           

 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Vedené a obhájené diplomové práce: 16 

Vedené a obhájené bakalářské práce: 67 

 

Vypracování oponentských posudků rigorózních prací: 

Oponent rigorózní práce s názvem Rodina bez uzavretia manželstva v súčasnej slovenskej spoločnosti (FF UKF v Nitře) 

Vypracování oponentských posudků dizertačních prací: 

Oponent dizertační práce s názvem Rozvíjanie emocionálnej inteligencie v etickej výchove (FF UKF v Nitře) 

Aktivní účast na vědecko-odborné výchově studentů doktorských studií:  

Konzultant doktorských prací na PF JU v Českých Budějovicích (Mgr. Marie Najmonová) a FF UKF v Nitře (Mgr. Katarína 

Chválová, Mgr. Simona Ďurková). 

 

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

Pedagogika 2019 UPOL  WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 12 12 44 

   

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: 

(100%) Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido. 

(33%) Vítečková, M., Procházka, M., & Najmonová, M. (2018). Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni základních škol. 

Pedagogická orientace, 28(2), 290-305. 

Svobodová, E., Vítečková, M. (Eds.) et al. (2017).  Osobnost předškolního pedagoga Sebereflexe, sociální kompetence a 

jejich rozvíjení. Praha: Portál. 

Procházka, M., (33%) Vítečková, M., & Žlábková, I. (2015). Änderungen in der staatlichen Abschlussprüfung – Ein Mittel 

zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In O. Fleischmann, R. Seebauer, R. Zoglowek, & M. Aleksandrovich 

(Eds.). The Teaching Profession, Profession Lehrer (s. 217-226). Zürich: Lit Verlag. 

(50%) Vítečková, M., & Gadušová, Z. (2014). Teacher Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. 

American Journal of Educational research, 2(12), 1131-1137. 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovanému předmětu: 

 

Svobodová, E., Váchová, A., & (33%) Vítečková, M. (2012). Do školky za zvířátky: Metodika práce s příběhy v MŠ. Praha: 

Portál. 

 

Vybraná projektová činnost: 

2018 – 2020: Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ (projekt OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523) (hlavní 

manažer a odborný garant projektu) 

2015 – 2019: Hodnotenie kompetencií učiteľa (APVV-14-0446 – člen řešitelského týmu) 

2016 – 2018: Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků (projekt GA JU 

– 154/2016/S – člen řešitelského týmu) 

2014 – 2015: Osobnostní a profesionální potřeby začínajících učitelů (projekt MOBILITY 7AMB14SK046, APVV SK-

CZ-2013-0192) (hlavní řešitel projektu)  

2014 – 2015: Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání (projekt OP VK, CZ.1.07/1.3.00/48.0078) (hlavní 

manažer a odborný garant projektu) 

2012 – 2014: Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa (VEGA 

1/0677/12 – člen řešitelského týmu)  

2012 – 2014: Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení (projekt GAJU – 100/2013/S – člen 

řešitelského týmu) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika  

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 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 

Kurikulum pro předškolní a školní vzdělávání – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Inkluzivní pedagogika a didaktika – 50% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1998    PřF UK v Praze – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: chemie (Bc stud.) 

2002    FF UK v Praze – Pedagogika (Mgr stud.) 

2012    FF UK v Praze,  Pedagogika – Ph.D. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2009     TF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky, odborná asistentka 

2009 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 96 

Počet obhájených diplomových prací: 6 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 0 11 

   

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: 

Evans, R., Clesham, R., Dolin, J., Hošpesová, A., Birch Jensen, S., Nielsen, J. A., Stuchlíková, I., Tidemand, S., (20 %) 

Žlábková, I. Teacher Perspectives About Using Formative Assessment. In Dolin J., Evans R. (eds), Transforming 

Assessment. Cham: Springer, 2018, s. 227–248.  

Le Hebel, F., Constantinou, C. P., Hošpesová, A., Grob, R., Holmeier, M., Montpied, P., Moulin, M., Petr, J., Rokos, L., 

Stuchlíková, I., Tiberghien, A., Tsivitanidou, O., (10 %) Žlábková, I. Student´s Perspectives on Peer Assessment. In 

Dolin J., Evans R. (eds), Transforming Assessment. Cham: Springer, 2018, s. 141–173. ISBN 978-3-319-63248-3.  

Novotná, J., Moraová, H., Hošpesová, A., (20%) Žlábková, I., & Bureš, J. (2016). How do we understand each other 

when we describe classroom activities – lexicon. In Houška, Krejčí, Flégl, Fejfarová, Urbancová, & Husák, Proceedings 

of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 (s. 440-447). Praha: Czech 

University of Life Sciences Prague. 

 



Hošpesová, A., Stuchlíková, I., & (33%) Žlábková, I. (2015). Formative peer assessment in inquiry based mathematics 

education (a case study). In Novotná, & Moraová. International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT´15. 

Proceedings (s. 146-155). Praha: Univerzita Karlova v Praze. 

 

(50%) Žlábková, I., & Garabiková-Pártlová, M. (2014). Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In T. Kasper, D. 

Kasperová, M. Pánková (Eds.), Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy (s. 68-78). Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. 

 

Tvůrčí a publikační činnost: 

2013 – 2016: výzkumná asistentka v mezinárodním projektu ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and 

Mathematics Education; 7FP EU; koordinátor projektu: University of Copenhagen) 

2014 – 2016: výzkumná asistentka v mezinárodním projektu The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming 

systems from different cultures to reconceptualise classroom practice and advance educational theory; vedoucí 

výzkumného týmu: prof. David Clarke, University of Melbourne, Australia) 

2017 – dosud: manažerka klíčových aktivit v projektu OP VVV 664: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 

kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 

2019–2022: členka řešitelského týmu Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku 

v přírodovědných předmětech a v matematice (Hlavní řešitel: PF JU, prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.) – TA 

ČR TL02000368 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I: Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Zuzana Bílková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1980 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 

Základy etopedie – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování – 100% podíl na výuce, přednášející, cvičící 

Pedagogická praxe souvislá - 40% podíl na výuce, cvičící 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2005     PedF UK v Praze – Psychologie a speciální pedagogika (Mgr. st.) 

2012     PedF UK v Praze, Pedagogická psychologie – Ph.D.  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 – 2006       O. s. Baobab, lektor a psycholog  

2006 – 2012       Diagnostický ústav Homole, pracoviště SVP Strakonice, psycholog, etoped, nyní externí spolupráce 

2005 – dosud      PF JU v Čekých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistenntka 

2010 – dosud      Soukromá praxe psychologického a speciálně pedagogického poradenství 

2014 – dosud      PF JU v Českých Budějovicích, vysokoškolská psychologická poradna JU, psychologické a  

                           speciálně pedagogické poradenství 

 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení bakalářských prací:  14 

Vedení diplomových prac : 12 

 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Tvůrčí činnost: 

Počet odborných publikací celkem:  

22 

Počet odborných publikací za posledních 5 let:  

13 

 

5 nejvýznamnějších publikací za posledních 5 let (2013-2018): 

ČLÁNEK V PERIODIKU 

Jošt, J., Havlisová, H., (25%) Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent history of maltreatment 

fail in antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171. 

(100%) Bílková, Z. (2013). Socializační problémy dětí s ADHD v rodině a ve škole. Prevence, 10(1), 6-8. 



ČLÁNEK VE SBORNÍKU 

(50%) Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2017). Spolupráce rodiny a školky z pohledu poradenského psychologa. In M. 

Procházka, M. Vítečková, & I. Žlábková (Eds.). Škola a její lidé na křižovatkách (s. 9-20). Brno: Ččeská pedagogická 

společnost. 

Garabiková Pártlová, M., & (50%) Bílková, Z. (2016). Professional Competences of Future Teacher Educators. In K. 

Aškerc (Ed.), Quality of University Learning and Teaching (s. 171-176). Ljubljana: CMEPIUS. 

KAPITOLA V KNIZE 

Hutyrová, M. a kol. (Bílková, 3%) Děti a problémy v chování. Praha: Portál 2019 

 

Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Bílková (25%) , Z., Brabcová, D., Zemková, L., et al. (2017). School Functioning of 

Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education (s. 147-167). 

New York: Nova Science Publishers, Inc. 

(100%) Bílková, Z. (2017). Učitel mateřské školy a jeho diagnostická, intervenční role. In E. Svobodová, M. Vítečková, et 

al. Osobnost předškolního pedagoga (s. 68-79). Praha: Portál. 

 

Jošt, J., Havlisová, H., Mrkvičková, I., (20%) Bílková, Z., & Mrkvička, T. (2016). Social aspects of dyslexia: A case of 

transparent orthograpgy. In M. Fraizer (Ed.), Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options (s. 11-42). New 

York: Nova Science Publishers, Inc. 

Jošt, J., Havlisová, H., & (33%) Bílková, Z. (2015). Oční pohyby předškolních dětí a diagnostika čtení/dyslexie. In J. Jošt, 

A. Nohavová, & H. Havlisová. Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení (s. 66-80). Praha: 

EDUKO. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-II: Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

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 

Učitelé ZŠ, MŠ a asistenti pedagoga Žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak s ním pracovat?  

PF JU ve spolupráci s FROV JU. 

2017 

Učitelé ZŠ, MŠ a asistenti pedagoga, 

rodičovská veřejnost, pracovníci 

školských poradenských zařízení a 

školních poradenských pracovišť 

Týden pro inkluzi – organizátor: Rytmus, o.p.s. 2017 

2018 

Fakultní školy PF JU 

 

Inovace přípravy učitelů pro praxi, OP VVV  

Reg. č.: 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 studenti získávají 

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. V oblasti 

speciální pedagogiky se projekt zaměřuje na obohacení pregraduální 

přípravy o problematiku inkluze a přenos zkušeností z praxe do pregraduální 

přípravy. 

2018-2020 

Fakultní školy PF JU a další 

spolupracující školy Jihočeského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci. 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. 

V rámci posilování kompetencí učitelů se zvyšuje jejich citlivost 

k problematice speciálních potřeb. Pedagogové získávají dovednosti 

k reflektování speciálních potřeb při přípravě školních a třídních 

vzdělávacích plánů.  

2016-2019 

Fakultní školy PF JU a další 

spolupracující školy Jihočeského kraje 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Hlavní 

příjemce: Masarykova univerzita. 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 s učiteli na ZŠ a SŠ, 

oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. 

V průběhu realizace projektu vznikají oborová společenství praxe s důrazem 

na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro 

učitele ZŠ a didaktiky odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč 

společenstvími praxe jsou řešena společná průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy. V souvislosti s programem speciální pedagogika je 

projekt charakterizován snahou o obohacování oborových didaktik o prvky 

inkluzívní didaktiky.  

2017-2019 



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. 

Společenství praxe je 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 a 

se zapojováním prvků inkluzívní didaktiky do oborové přípravy. 

2017-2019 

Spolupracující MŠ Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ - OP VVV - 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523, hlavní řešitel: PhDr. M. Vítečková, 

Ph.D. 

Cílem projektu je vytvořit síť mateřských škol, které se stanou excelentními 

pracovišti věnujícími se čtenářské pregramotnosti a prostřednictvím nichž 

dojde k vzájemnému učení škol a pedagogů. Síť bude reprezentována třemi 

Centry kolegiální podpory v každém kraji České republiky. Dále bude 

podpořen vznik prostředí pro vzájemné obohacování pracovníků MŠ mezi 

sebou navzájem, kdy jedna z oblastí bude zaměřena na výchovu a vzdělávání 

dětí se SVP. Rovněž bude propojena pregraduální příprava s praxí, 

poskytnuty příklady dobré praxe ve formě stáží a vytvořeny metodické 

materiály.  

2017 - 

2019 

Spolupracující MŠ Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání - OP VK - 

CZ.1.07/1.3.00/48.0078, hlavní řešitel: PhDr. M. Vítečková, Ph.D. 

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj vybraných profesních kompetencí 

učitelů mateřských škol. Přímou vazbu na předkládaný studijní program 

měla klíčová aktivita 1, která byla zaměřena na oblast tvorby stimulačních 

programů pro děti se SVP a třídních vzdělávacích programů podporujících 

školní úspěšnost dětí.   

2014 - 

2015 

Spolupracující ZŠ Osobnostní a profesní potřeby začínajících učitelů - MOBILITY - 

7AMB14SK046, hlavní řešitel: PhDr. M. Vítečková, Ph.D.  

Projekt se zabývá potřebami, očekáváními a růstem v oblasti osobnostních a 

profesních způsobilostí začínajících učitelů preprimárního až terciárního 

vzdělávání. Projekt koncipuje otázky odborné a osobnostní přípravy na 

učitelské povolání, problémových oblastí v učitelské praxi začínajících 

učitelů, mj. vzdělávání žáků a studentů se SVP, otázku uvádějícího učitele v 

ČR a na Slovensku, jakož i struktury činitelů profesionálního a osobnostního 

růstu začínajících učitelů. Výstupem projektu je mj. zjištění, že začínající 

učitelé cítí potřebu podpory v oblasti práce se žáky s různými typy postižení 

v běžných školách. Výsledky tohoto projektu se promítají do úpravy 

studijních programů v rámci pregraduální přípravy budoucích učitelů. 

2014 - 

2015 

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

programem 

Z týmové tvůrčí a badatelské činnosti zaměřené na teorii a praxi speciální pedagogiky v posledních letech byly vydány mj. tyto 

publikace: 

 

Svobodová, E., & Vítečková M. a kol. (2017).  Osobnost předškolního pedagoga. Sebereflexe, sociální kompetence a jejich 

rozvíjení. Praha: Portál. 

Jankovský, J. (2018).  Etika pro pomáhající profese. In Rethmann, Praha: Triton. 

Jošt, J., Nohavová, A., & Havlisová H. a kol. (2015).  Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení. Praha: 

Eduko. 

Prázdná, R. (2013).  Faktory, které determinují výuku informatiky v základním vzdělávání žáků se zrakovým postižením. 

Speciální pedagogika, 3 (23). s. 210-2019.  



Evans, R., Clesham, R., Dolin, J., Hošpesová, A., Birch Jensen, S., Nielsen, J. A., Stuchlíková, I., Tidemand, S., & Žlábková, I. 

(20 %) Teacher Perspectives About Using Formative Assessment. In Dolin J., Evans R. (eds), Transforming Assessment. Cham: 

Springer, 2018, s. 227–248. 

Novotná, J., Moravcová, H., Hošpesová, A., (20%) 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,  

 

Členové navržení jako garanti předmětů v tomto věcném záměru žádosti o akreditaci jsou členové těchto organizací: Česká 

společnost „Dyslexie“, Praha ROST – Rodina s tématem, Asociace poradenských pracovníků ve školství, Liga proti epilepsii, 

Českomoravská psychologická společnost, Česká asociace pro psychoterapii, Asociace vysokoškolských poradců, Česká asociace 

pedagogického výzkumu, Česká pedagogická společnost, Jednota českých matematiků a fyziků, European Society for research in 

mathematics education, Psychology of mathematics education a International League Against Epilepsy.  

 

Mgr. Bílková, Ph.D. a PaedDr. Havlisová, Ph.D. jsou od roku 2016 členkami odborného panelu projektu Podpora kvalitních 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze:Kvalita-Inkluze-

Poradenství-Rozvoj (KIPR) 

 

Projektová činnost výzkumná: 

 

V roce 2015 bylo ukončeno řešení projektu GA JU (Grantová agentura Jihočeské univerzity): „Pedagogicko-psychologická 

diagnostika – cesta k účinnému vedení“ 100/2013/S, na kterém se podíleli někteří garanti předmětů studijního programu Speciální 

pedagogika.  

Studenti bakalářského studijního programu se podílejí na řešení projektu GA JU: Škola – šance či ohrožení pro zranitelné 

jedince? 117/2019/S spoluřešitel: PaedDr. H. Havlisová, Ph.D., dále se na programu podílejí doc. Mgr. J. Jošt, CSc. a Mgr. Z. 

Bílková, Ph.D. 

 

Dále byly/jsou na předkládajícím pracovišti řešeny mj. tyto projekty: 

prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc., PhDr. 

Iva Žlábková, Ph.D. 

Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education 

(ASSIST-ME) 

Výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při 

badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. 

Cílem tohoto výzkumného projektu je: 

 vytvořit a ověřit sadu konkrétních postupů hodnocení 

 využít takto vzniklou výzkumnou databázi k vytvoření metodických 

materiálů. 

V rámci formativního hodnocení jsou budoucí učitelé vedeni ke 

schopnosti modifikovat proces hodnocení v kontextu potřeb (i speciálních 

vzdělávacích) žáků.  

  

 

 

FP 7 SiS.2012.2.2.3-

1 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming systems from different 

cultures to reconceptualise classroom practice and advance educational 

theory. 

(mezinárodní project, žadatel: prof. David Clarke, University of 

Melbourne, Austrálie) 

Classrooms remain the principal site of institutionalised learning. Their 

cultural specificity poses challenges for international comparative research. 

New approaches are needed. Internationally, our educational theories, 

research and descriptions of practice are framed in English, which names 

some aspects of the classroom, but ignores key aspects named in other 

languages. This limits our capacity to access, connect and adapt the 

wisdom of other cultures. The Lexicon Project will initiate cross-cultural 

dialogue to identify pedagogical terms from selected Asian and European 

educational communities and use these as analytical tools to categorise, 

interrogate and enrich our classroom practice, classroom research, and 

educational theorising.  

The language used for desceriptiom of specificity and concept of special 

needs is culturaly conntected and determined. When addressing language 

Australian Research 

Council 

DP140101361 



used in description of clasroom, we can not omit the question of inclusion 

and special needs.  

PhDr. Miroslav Procházka, 

Ph.D. 

Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných 

problémů žáků  

 

GA JU 154/2016/S 

 

 

Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity byly realizovány tyto workshopy, odborné přednášky a semináře: 

MUDr. Ivan Juráš – „Učení se jako rozvoj nervového systému a neurofyziologické příčiny selhání dětí s poruchami pozornosti, 

učení a chování“ (2018) 

Prof. Jacobus Gideon Maree (JAR) - “Drawing on ‘stories’ and ‘scores’ to promote dialogue and expedite achievement in 

mathematics.”, “Combining 'scores' and 'stories' in career counselling (implementing and integrative, qualitative-quantitative 

approach)”, “Self- and Career (Construction) Counselling (including the use of Three Earliest recollections)” (2019) 

Karin Fisher, Ph.D. (USA) – „Care of children with ASD in the USA“ (2019) 

 

Další odborné výstupy: 

 

doc. Jošt – Členství v redakční radě časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, PedF UK 

prof. Stuchlíková – předsedkyně pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii, MŠMT 

 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Setkání pracovníků KPE PF JU v Českých Budějovicích s pracovníky regionálních Školních poradenských pracovišť. 

Supervizní setkání pracovníků KPE PF JU v Českých Budějovicích s pracovníky regionálních Školních poradenských pracovišť. 

Seminář pro pracovníky KPE PF JU v Českých Budějovicích a pracovníky Školních poradenských pracovišť- realizováno ve 

spolupráci s organizací META. 

 

  

https://gaju.jcu.cz/grantova-agentura-ju-pro-rok-2016/TeamProjects/pripravenost-studentu-a-cerstvych-absolventu-pf-ju-na-reseni-vychovnych-problemu-zaku
https://gaju.jcu.cz/grantova-agentura-ju-pro-rok-2016/TeamProjects/pripravenost-studentu-a-cerstvych-absolventu-pf-ju-na-reseni-vychovnych-problemu-zaku
https://gaju.jcu.cz/grantova-agentura-ju-pro-rok-2016/TeamProjects/pripravenost-studentu-a-cerstvych-absolventu-pf-ju-na-reseni-vychovnych-problemu-zaku


C-III: 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 

https://wstag.jcu.cz/portal/


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. 



C-IV: Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 371 15 

České Budějovice  

Přírodovědecká a Filozofická fakulta JU, Branišovská 1645, 370 0 5 

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), psychologická laboratoř a specializovaná učebna speciální 

pedagogiky. 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 

Učebna speciální pedagogiky se nachází v budově Dukelská, její kapacita je 30 míst, je vybavena prezentační 

technikou a pomůckami pro žáky s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb.  

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. 

 

  



C-V: Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 

ze státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 

 

  



D-I: Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Bakalářský profesně zaměřený studijní program Speciální pedagogika se koncepčně opírá především o platnou 

školskou legislativu, koncepční a strategické dokumenty MŠMT ČR a aktuální inkluzivní trendy, z kterých 

konkrétně vyplývají požadavky pedagogické praxe. Základní principy vzdělávací soustavy ČR, kterými jsou 

přístupnost vzdělání a respektování individuálních vzdělávacích potřeb všech jedinců jednoznačně vymezují 

aktuální podobu profesní přípravy speciálních pedagogů. Bazální a výchozí strategií při rozvoji studijního 

programu je akcent na kvalitu studia, tj. teoretické přípravy s nárůstem konkrétních vazeb na pedagogickou praxi 

s přesahem a důrazem na výstupní praktické kompetence absolventů. Záměr rozvoje studijního programu 

akcentuje a cíleně sleduje rozvoj následujících oblastí:  

Propojení teoretické a praktické přípravy speciálních pedagogů  

Snaha o propojení teoretické a praktické výuky má svou konkretizaci především v rozmanitosti a různorodosti 

organizačních forem výuky, včetně zapojení studentů do projektových aktivit či projektové výuky. Personální 

propojení klinických pracovišť a fakultních struktur obdobně, jako je tomu např. u lékařských fakult, (fakultní 

školy) v souladu se zahraniční zkušeností mohou výrazně zkvalitnit profesní přípravu speciálních pedagogů a 

vést k realizaci vymezeného bodu záměru.  

Důraz na kvalitní psychologickou a medicínskou přípravu speciálních pedagogů  

Nezbytným předpokladem pro kvalifikovaný výkon profese jsou rozsáhlé multidisciplinární znalosti, napříč 

vzdělávacím obsahem předmětů profilového základu. Uvedené lze rozvíjet pouze v souladu s rozvojem lidských 

zdrojů, odborného potencionálu akademických pracovníků a odborníků z praxe, kteří vstupují do teoretické i 

praktické přípravy profesně zaměřeného studijního programu.  

Kultivace a osobnostní rozvoj studenta  

Odpovídající výstupní kompetence absolventů jsou podmíněné osobnostním rozvojem budoucích speciálních 

pedagogů. Altruismus, schopnost empatie a řada praktických sociálních dovedností jsou podmiňujícími faktory 

pro adekvátní výkon speciálně pedagogické praxe. K naplňování uvedeného přispívají nejen konkrétní obsahy 

studijního plánu, ale především společné aktivity pedagogů a studentů, projektová výuka, společná participace 

studentů a akademických pracovníků na tvůrčí činnosti a v neposlední řadě i reflexe výuky skupinová i 

individuální napříč spektrem předmětových oblastí studijního plánu. Významně k rozvoji osobnosti speciálního 

pedagoga přispívá též možnost odborné profilace v průběhu studia prostřednictvím možnosti individualizace 

studijního plánu prostřednictvím povinně volitelných předmětů. Významnou roli v osobnostní formaci mají 

zahraniční studijní pobyty studentů, ale též akademických pracovníků. 

V souhrnu lze uvést, že rozvoj studijního programu se reflektuje v těchto oblastech:  

Obsahy předmětů profilového základu jsou v souladu s výzkumnou a tvůrčí činností garantů předmětů. 

Tvorba a implementace funkčních evaluačních nástrojů. 

Průběžná identifikace a adekvátní rozvoj kompetencí speciálního pedagoga.  

Rozšiřování sítě klinických pracovišť (fakultních škol). 

Zapojování odborníků z praxe do výuky. 

Rozvoj zahraničních mobilit a zvýšení podílu prvků internacionalizace ve výuce. 

 



Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku: 30 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvent v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích je kvalifikován pro práci 

asistenta pedagoga a vychovatele (ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve školách pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami). Absolvent je rovněž kvalifikován pro výkon profese učitele v mateřské škole a 

mateřské škole speciální. 

 

 


