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A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci 

 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

Název součásti vysoké školy: Pedagogická fakulta 

 

Název spolupracující instituce:  

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

 

Název studijního programu: Didaktika biologie 

 

Typ žádosti o akreditaci: udělení akreditace 

 

Schvalující orgán: Rada pro vnitřní hodnocení 

 

Datum schválení žádosti: 11. 5. 2021 

 

Odkaz na elektronickou podobu žádosti: 

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Didaktika_biologie_DSP.pdf 

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: 

https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc 

https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-07.php?langset=cz 

ISCED F a stručné zdůvodnění: 0111 Pedagogika (zdův.: program je zaměřen na 

studium učebního procesu a teorií, metod a technik předávání vědomostí druhým; 

didaktika).  
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B-I: Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Typ studijního programu doktorský  

Profil studijního programu  

Forma studia prezenční, kombinovaná 

Standardní doba studia 4 roky 

Jazyk studia čeština 

Udělovaný akademický titul Ph.D. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul  

Garant studijního programu doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti České 
republiky  

ne 

Uznávací orgán  

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

Učitelství 
 
 
 
 

Cíle studia ve studijním programu 

Cílem doktorského studijního programu Didaktika biologie je příprava vědeckých a akademických pracovníků 
(i) s kompetencemi pro výzkum, analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky biologie (přírodopisu) na všech 
typech škol včetně univerzit a fakult připravujících učitele, (ii) s kompetencemi pro navrhování účelných řešení 
v oblasti biologického/přírodovědného vzdělávání opřených o metodologii vědeckého výzkumu, (iii) kteří 
budou schopni určovat a reflektovat hlavní trendy vývoje ve vzdělávání v biologických vědách a jejich poznatky 
efektivně transformovat a předávat do praxe vzdělávání, a to jak v rovině kurikulárních obsahů, tak v rovině 
optimálních vzdělávacích a výchovných metodických přístupů v souladu s aktuálními společenskými potřebami 
a se vzdělávacími strategiemi vyspělých evropských zemí. 
 
Didaktika biologie je interdisciplinární obor, který vychází na jedné straně z oboru biologie a využívá i další 
přírodní vědy (matematika, fyzika, chemie aj.), a na straně druhé z oborů společenskovědních jako je 
pedagogika, psychologie, obecná didaktika, sociologie či informatika. Je to obor, který svými výsledky přispívá 
k rozvoji a zkvalitnění přírodovědného vzdělávání na všech jeho úrovních a jeho význam v současné integrující 
se Evropě je nepochybný a zcela opodstatněný. Studium didaktiky biologie klade zásadní důraz na kvalitní 
vědomosti a dovednosti z jednotlivých oborově-didaktických, biologických a pedagogicko-psychologických 
disciplín a zároveň na schopnost integrujícího a kritického mezioborového myšlení studentů/doktorandů. 
Vyžaduje vysokou úroveň teoretických vědomostí a dovedností, jak v oblasti didaktiky biologie, tak biologie a 
pedagogických věd (metodologie pedagogicko-psychologických výzkumů). 
V rámci vzdělávací činnosti na Pedagogické fakultě JU je realizováno bakalářské studium Přírodopis se 
zaměřením na vzdělávání a navazující magisterské studium učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základní školy. 
Současně Pedagogická fakulta JU zajišťuje výuku didaktických disciplín a průběžné pedagogické praxe v rámci 
studia Učitelství biologie pro SŠ. Doktorské studium bylo a je logickým pokračováním a završením uvedených 
SP v rámci třístupňového studia. Jeho zaměření staví na oborově-didaktických směrech strategie vzdělávací 
činnosti na fakultě, a zejména ambicích Pedagogické fakulty JU být leader v oborových didaktikách ve 
spolupráci s PedF UK. Doktorský studijní program reaguje na společenskou poptávku po kvalifikovaných 
odbornících v oblasti vzdělávání. Absolventi budou připraveni k samostatné vědecké, pedagogické a řídící práci 
v oblasti vzdělávání v biologii. Uplatnění absolventů bude možné na didaktických pracovištích univerzit a 
vysokých škol, ve výzkumných ústavech, na ZŠ a SŠ jako vysoce kvalifikovaní vyučující biologie, na pracovištích, 
která se zabývají dalším vzděláváním učitelů a v mezinárodních a evropských institucích zaměřených na 
celostátní a mezinárodní výzkum v oblasti přírodovědného vzdělávání. 
Doktorský studijní program Didaktika biologie nenahrazuje pregraduální učitelské vzdělání. 
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Realizace doktorského studijního programu Didaktika biologie je kvalitně personálně zabezpečena 4 profesory, 
9 docenty a 9 odbornými asistenty, kteří se zároveň podílí na složení oborové rady doktorského studia 
Didaktiky biologie (4 profesoři, 8 docentů a 3 odborní asistenti) na školitelské činnosti (1 profesor, 4 docenti a 
7 odborných asistentů) a konzultantské podpoře (2 profesoři a 5 docentů). 

Profil absolventa studijního programu 

Odborné znalosti: 
Absolventi doktorského studijního programu Didaktika biologie získávají rozsáhlé komplexní znalosti nejen 
z oblasti didaktiky biologie, ale i z oblasti pedagogiky, psychologie a metodologie vědy, které jsou srovnatelné 
s absolventy tohoto studia v mezinárodním kontextu. Na základě osvojených vědomostí a metod práce jsou 
schopni samostatné vědecko-výzkumné, pedagogické a řídící činnosti zejména ve vědeckých institucí 
zaměřených na vzdělávací procesy, ve státní správě či vzdělávací praxi. Absolventi tohoto studia jsou schopni 
komunikovat na národní a mezinárodní úrovni o problematice biologického vzdělávání a publikovat výsledky 
své odborné práce v národních a mezinárodních časopisech, monografiích a dalších publikacích. 
 
Odborné dovednosti a obecné způsobilosti: 
Doktorské studium poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké 
erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oboru Didaktika biologie. Absolventi získávají 
dovednosti potřebné ke studiu odborné literatury, zjišťování a popisu výzkumných problémů, metodologie a 
návrhu jejich koncepčního řešení. Jsou schopni tvůrčím způsobem řešit problémy, dokáží samostatně 
navrhovat a realizovat výzkum, především v oblasti biologického vzdělávání. 
 
Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce: 
Absolvent doktorského studijního programu Didaktika biologie má kompetence umožňující zastávat pozice (i) 
vysokoškolského pedagoga – didaktika biologie, připravujícího učitele, (ii) pracovníka výzkumu vědeckých 
institucí zaměřených na vzdělávací procesy v oblasti přírodních věd, zejména v oblasti vývoje a inovací 
vzdělávacích programů; (iii) vedoucího předmětové komise na ZŠ nebo SŠ, který tvoří koncepci složky 
biologického vzdělávání ŠVP konkrétní školy a iniciuje na ní aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání a (iv) ve 
státní správě všech úrovní, tj. ústřední a krajské úřady, nebo může působit v organizacích, které se obsahově, 
metodicky a organizačně věnují celoživotnímu vzdělávání učitelů a popularizaci biologie, ale také v sektoru 
neziskových a osvětových organizací a dále všude tam, kde je zapotřebí odborných expertiz v dané 
problematice. Absolventi mohou též působit jako autoři či redaktoři učebnic pro biologické/přírodovědné 
vzdělávání v nakladatelstvích i tvůrčí pracovníci orientovaní na vývoj a tvorbu učebních pomůcek. Absolventi 
doktorského studijního programu se mohou uplatnit jako vysoce kvalifikovaní pracovníci národních i 
mezinárodních institucí a organizací zaměřených na výzkum v oblasti všeobecného a odborného biologického 
(přírodovědného) vzdělávání jako jsou např. European Science Education Research Association (ESERA), 
International Organization for Science and Technology Education (IOSTE) aj. 
 
Získání vědecko-pedagogické kvalifikace doktor se stává výchozí pozicí pro další odborný růst (např. habilitační 
a profesorské řízení). 
 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Student je veden při studiu Individuálním studijním plánem, který je předložen ke schválení oborové radě 
doktorského studia, přičemž skladba předmětů je volena tak, aby jejich absolvování naplňovalo cíle studia i 
profil absolventa a aby si zároveň studenti mohli volit předměty v souladu se zaměřením jejich výzkumného 
projektu, resp. tématu disertační práce. 
Individuální studijní plán programu je koncipován tak, že je v průběhu studia student připravován 
k absolvování celkem dvou součástí státní závěrečné zkoušky ((i) oblast didaktiky biologie, pedagogiky a 
psychologie, (ii) oborové znalosti vázáné na konkrétní obsah projektu disertační práce.  
Výuková zátěž je vázána na počet hodin přímé (kontaktní) výuky povinných a povinně volitelných předmětů. 
Vzhledem k charakteru studia se předpokládá vysoký podíl samostatné přípravy. 
 
Studium na JU probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European 
Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do dvou 
skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé 
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skupině. Ostatní předměty vyučované na JU se pro daný studijní program považují za předměty volitelné, 
jejichž výběr může být studentovi doporučen (doporučené volitelné předměty). 
Přidělení kreditních bodů je založeno jednak na systému studijní zátěže (hodnocení kvantity prezenčního 
studia – počet absolvovaných přednášek, konzultací, cvičení) a jednak na systému studijní kvality (výstupy 
distanční části studia/samostatné práce studenta – zápočty, zkoušky, seminární práce, individuální příprava) a 
následného přiřazení stanoveného počtu kreditů v závislosti na studijní a časové náročnosti jednotlivých 
studijních předmětů.  
Výuková jednotka činí 45 minut, v rámci studia je možné realizovat též blokovou výuku, v rámci praxí je 
základní časovou jednotkou 60 minut. 
 
Celkem kreditů: 240 
 
Povinné předměty (45 kreditů): 
Metodologie pedagogického výzkumu (10 kreditů) 
Aktuální problémy didaktiky biologie (25 kreditů) 
Cizí jazyk (10 kreditů) 
 
Povinně volitelné předměty „pedagogicko-psychologický“ blok (10 kreditů): 
Metodologie vědecké práce (10 kreditů) 
Psychodidaktika a neurodidaktika v oborově didaktických souvislostech (10 kreditů) 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce přírodovědných předmětů (10 kreditů) 
Aktuální otázky pedagogiky (10 kreditů) 
 
Povinně volitelné předměty „oborově didaktický“ blok (15 kreditů): 
Aktuální trendy a témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie (15 kreditů) 
Aplikace teorie učebnic ve výuce biologie (15 kreditů) 
Teorie a využití praktických metod a forem výuky (15 kreditů) 
Využití didaktických metod a různých způsobů pojetí výuky biologie v praxi (15 kreditů) 
Základy kvantitativního výzkumu a statistické zpracování dat (15 kreditů) 
Environmentální výchova ve výuce biologie (15 kreditů) 
Elektronická podpora vzdělávání v přírodních vědách (15 kreditů) 
 
Zpracování disertační práce a její obhajoba (90 kreditů) 
Průběh zpracování disertační práce je průběžně kontrolován prostřednictvím konzultací se školitelem a/nebo 
účasti na třech seminářích k disertační práci, které se konají na konci 1., 2. a 3. roku studia a jejichž cílem je 
sledovat postup zpracování doktorských prací. 
Obsahem konzultací/seminářů k disertační práci je (1) prezentace tématu, teoretického rámce a výzkumného 
designu disertačního projektu, (2) průběh a první výsledky předvýzkumu, případné metodické problémy a změny 
designu, (3) prezentace a diskutování výzkumných dat a způsobů jejich statistického zpracování. 

 

Další studijní povinnosti (80 kreditů) - pedagogická praxe, mobilita, publikační výstupy, doktorandská praxe, 
zapojení do projektové aktivity atd 
 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Doktorský studijní program navazuje především na NMgr. studium zaměřené na učitelství biologie pro 2. stupeň 
základních a středních škol jednooborové nebo dvouoborové v kombinaci s dalším předmětem v prezenční či 
kombinované formě, nebo na obor biologie na VŠ univerzitního nebo aplikačního směru rozšířeného vždy o 
studium zaměřené na získání učitelské kvalifikace. V souvislosti s tím vstupní požadavky na uchazeče o toto 
studium předpokládají příslušné vědomosti a dovednosti v didaktice biologie, biologických a pedagogicko-
psychologických oborech, dále pak informační a jazykovou gramotnost (ověřuje se znalost angličtiny, příp. 
jiného světového jazyka) a předpoklady pro výzkumnou práci ve formě diskuze nad předloženým návrhem 
projektu disertační práce (ověřuje se hlubší znalost problematiky, které se chce uchazeč o studium v doktorském 
studiu věnovat). 
 
Uchazeči o studium předkládají přihlášku ke studiu, ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce, pokud publikovali své práce, pak i soupis publikační činnosti, a návrh výzkumného projektu. Písemný 
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návrh výzkumného projektu o rozsahu 5-8 stran by měl formálně odpovídat nárokům na odborný text. Musí 
obsahovat zdůvodnění projektu (proč je potřebné danou problematiku řešit), vysvětlení teoretických 
východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení (metodika) a seznam 
literatury, o který se návrh opírá. 
Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru. Při něm uchazeči podají informace o dosavadním studiu, popř. 
práci a motivaci pro studium programu Didaktika biologie a prezentují základní teze výzkumného projektu. 
Přijímací zkouška všech uchazečů o studium v doktorském studijním programu Didaktika biologie na kteroukoli 
z obou fakult se koná před jedinou společnou komisí na jediném místě, které je uvedeno v pozvánce k 
přijímací zkoušce. O výsledku přijímacího pohovoru rozhoduje jeho bodování všemi členy komise. (Boduje se 
ve stupnici 1-10; 1 – nejhorší výsledek, 10 – nejlepší výsledek.). Z bodů udělených všemi členy komise se 
vypočte aritmetický průměr. Pro úspěšné absolutorium přijímacího pohovoru je nutné získat alespoň 7 (70 %) 
bodů v průměru z 10 (100 %) možných. Pořadí uchazečů se sestavuje podle průměrného bodového hodnocení 
jejich pohovorů. Přijímací řízení má shodné požadavky a kritéria pro prezenční i kombinované studium. 
 

Návaznost na další typy studijních programů 

Doktorský studijní program navazuje na NMgr. studium zaměřené na učitelství přírodopisu na ZŠ, respektive 
učitelství biologie pro SŠ). 
Doktorský studijní program je orientován především na výzkumnou a metodologickou práci v oboru Didaktika 
biologie s upřednostněním realizace vědecko-výzkumné činnosti, rozvojem výzkumných a didaktických znalostí 
a dovedností a jejich výzkumné reflexe a transferu nových znalostí a dovedností z biologie do obsahu výuky a 
metodologie oborově-didaktického, popř. pedagogicko-psychologického výzkumu či reality školní a 
mimoškolní praxe. Studijní program navazuje na 10letou tradici realizace studijního oboru Vzdělávání v biologii 
za garance Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Nový edukační koncept studijního programu je striktně zaměřen na 
didaktiku biologie s výhradní vazbou na vzdělávací oblast „Učitelství“, což vedlo k redukci původní šíře 
spolupráce a vytvoření nového partnerského konsorcia mezi pedagogickými fakultami jmenovaných univerzit. 
Obsahově se koncepční změna projevuje v redukci „oborových“ biologických předmětů v původní nabídce 
povinně volitelných, resp. volitelných předmětů a zacílení inovované nabídky a výukového obsahu povinných 
předmětů a povinně volitelných bloků na moderní trendy a fenomény didaktiky biologie, pedagogiky a 
psychologie. Například se jedná o zavedení nového předmětu „Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve 
výuce přírodovědných předmětů“ reflektující problematiku žáků/studentů se SP, předmětu „Aktuální trendy a 
témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie“ reagující na nejnovější trendy v biologii 
s ohledem na jejich účelný transfer do školní praxe či předmětu „Elektronická podpora vzdělávání v přírodních 
vědách“ poskytující teoreticko-praktický background pro moderní podporu výuky ve školní praxi včetně výuky 
distanční. 
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B-IIb: Studijní plány a návrh témat prací (doktorské studijní programy) 
Studijní povinnosti 

Individuální studijní plán (ISP): 
Určuje postup prací při řešení projektu disertační práce probíhající za supervize školitele, popř. konzultanta. ISP 
musí obsahovat 3 povinné předměty výuky včetně předmětu cizí jazyk a 2 povinně volitelné předměty, přičemž 
student musí volit minimálně 1 povinně volitelný předmět z nabídky pedagogicko-psychologického bloku a 1 
povinně volitelný předmět z nabídky oborově didaktického bloku. 
Skladba předmětů je volena tak, aby jejich absolvování naplňovalo cíle studia i profil absolventa a aby si zároveň 
studenti mohli volit předměty v souladu se zaměřením jejich výzkumného projektu, resp. tématu disertační práce. 
Nabídka předmětů studijního programu pokrývá oblasti zahrnující přípravu výzkumu, jazykové kompetence, 
teoretické základy z oblasti pedagogiky a psychologie a zejména oborovou složku zaměřenou na prohloubení 
přípravy v oblasti didaktiky biologie a integrující poznatky moderní biologie s didaktikou. Povinnou součástí studia 
je jazyková zkouška z angličtiny (ve zdůvodněných případech z jiného světového jazyka), vykonaná jako státní 
zkouška, nebo certifikovaná zkouška, nebo zkouška na pracovišti jazykové přípravy doktorandů na některé z fakult 
VŠ v ČR. 
 
Povinné předměty: 
Metodologie pedagogického výzkumu (doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.) (10 kr.) 
Aktuální problémy didaktiky biologie (PhDr. Jan Petr, Ph.D., RNDr. Lena Pavlasová, Ph.D.) (25 kr.) 
Cizí jazyk – anglický jazyk (na JU doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.) (10 kr.) 
Cizí jazyk – německý jazyk (na JU doc. PhDr. Hana Andrášová, Ph.D) (10 kr.) 
 
Povinně volitelné předměty „pedagogicko-psychologický“ blok: 
Metodologie vědecké práce (doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.) (10 kr.) 
Psychodidaktika a neurodidaktika v oborově didaktických souvislostech (prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.) (10 kr.) 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce přírodovědných předmětů (doc. PhDr. PaedDr. Anna 
Kucharská, Ph.D.) (10 kr.) 
Aktuální otázky pedagogiky (Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.) (10 kr.) 
 
Povinně volitelné předměty „oborově didaktický“ blok: 
Aktuální trendy a témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie (PhDr. Jan Petr, Ph.D., 
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D., doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., RNDr. 
Renata Ryplová, Ph.D., RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.) (15 kr.) 
Aplikace teorie učebnic ve výuce biologie (doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.) (15 kr.) 
Teorie a využití praktických metod a forem výuky (doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., doc. RNDr. Katarína 
Holcová, CSc., doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.) (15 kr.) 
Využití didaktických metod a různých způsobů pojetí výuky biologie v praxi (RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.) (15 kr.) 
Základy kvantitativního výzkumu a statistické zpracování dat (Ing. RNDr. Edvard Ehler, Ph.D., RNDr. Ditrich Tomáš, 
Ph.D.) (15 kr.) 
Environmentální výchova ve výuce biologie (doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.) (15 kr.) 
Elektronická podpora vzdělávání v přírodních vědách (doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.) (15 kr.) 
 
Státní doktorská zkouška (SDZ): 
Ke Státní doktorské zkoušce Didaktika biologie (SDZ Didaktika biologie) se student může přihlásit, zpravidla ve 3. 
roce studia, po splnění všech povinností v ISP, tj. po úspěšném splnění příslušného počtu povinných a povinně 
volitelných předmětů a splnění dalších studijních povinností, tj. absolvování stáže v minimálním rozsahu, 
doložení předepsané aktivní participace na tuzemských a zahraničních konferencích a minimálního rozsahu 
publikační činnosti (započítávají se publikované i přijaté příspěvky). SDZ Didaktika biologie má jednu část, která 
obsahuje dva tematické okruhy postihující: (i) znalosti teoretického a metodologického základu vázané na oblast 
didaktiky biologie, pedagogiku a psychologii, (ii) oborové znalosti vázané na konkrétní obsah projektu disertační 
práce studenta. K SDZ Didaktika biologie uchazeč předloží strukturované CV, přehled své publikační činnosti a 
svých konferenčních vystoupení. Dále stručně charakterizuje před zkušební komisí cíle, metody a dosavadní 
výsledky projektu své disertační práce a písemně/elektronicky předloží zpravidla 7 dní před konání SDZ stručnou 
zprávu o stavu řešení disertace k rukám předsedy zkušební komise. 
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Požadavky na tvůrčí činnost 

Publikační činnost. 
V průběhu studia se požaduje průběžné publikování výsledků práce doktoranda, a to formou příspěvku do 
recenzovaného vědeckého časopisu či recenzovaného vědeckého sborníku nebo autorstvím či spoluautorstvím 
recenzované monografie či její kapitoly. K obhajobě disertační práce jsou požadovány nejméně dvě odborné 
studie v recenzovaném vědeckém časopisu či recenzovaném vědeckém sborníku, jednu z těchto prací lze nahradit 
autorstvím či spoluautorstvím recenzované monografie či její kapitoly. Minimálně jedna z publikací musí být ve 
světovém jazyce. Splněny by měly být tyto požadavky: recenzovaný časopis – zahraniční nebo český s celostátní 
působností, recenzovaný sborník – mezinárodní, evropské nebo světové konference, monografie – minimální 
rozsah publikace 50 stran, minimální rozsah kapitoly 20 stran. 
 
Aktivní účast na konferencích, dalších akcí a grantová činnost.  
Požadována je také aktivní účast na akcích k biologickému, resp. přírodovědnému vzdělávání jako jsou odborné 
semináře a konference, kurzy pro učitele biologie, výukové kurzy pro žáky a studenty a jiné. Důležité je také 
zapojení studentů do řešení či spoluřešení samostatných grantových projektů a grantů pracoviště (např. GAJU, 
GAČR, TAČR, SVV – specifický vysokoškolský výzkum apod.). K obhajobě disertační práce jsou požadovány 
nejméně dvě aktivní účasti na jedné tuzemské a jedné zahraniční konferenci s prezentací dílčích či závěrečných 
výsledků disertační práce. 
 
Roční hodnocení studia a účast na oborovém dni.  
Je požadována povinná účast studenta na výročním semináři k hodnocení studia, na kterém probíhá kontrolu 
plnění ISP studenty doktorského studijního programu. Studenti 2. a vyšších ročníků studia referují o výsledcích 
svého studia, publikační a prezentační činnosti a o stavu rozpracovanosti disertační práce. V rámci tohoto 
oborového „semináře“ probíhá i schvalování výročního hodnocení studentů, hodnocení školitelů a formuluje se 
závěrečné stanovisko k ročnímu hodnocení práce studenta oborovou radou studijního programu. 
Po 1. roce doktorského studia, tj. k 15. 9. t. r., studenti předkládají písemně/elektronicky předsedovi oborové rady 
k posouzení rozšířený projekt disertační práce obsahující detailně rozpracovaný záměr, metodologii a plán 
výzkumu, popř. výsledky pilotního výzkumu v doporučeném rozsahu 10 stran. 

Požadavky na absolvování stáží 

Student absolvuje část studia v souhrnné délce minimálně 1 měsíce na zahraniční instituci (např. v rámci programu 
Erasmus+), přičemž lze tohoto rozsahu dosáhnout jednorázovým pobytem na jednom pracovišti nebo sumárně 
kratšími pobyty na několika pracovištích. Doporučenými pracovišti jsou univerzity či jiné vysoké školy, výzkumné 
ústavy zaměřené na přírodovědné vzdělávání, mezinárodní organizace pro přírodovědné vzdělávání, jejichž 
vědecká a tvůrčí činnost koresponduje se zadáním projektu disertační práce studenta. V případě závažných 
důvodů lze po schválení Oborovou radou studijního programu zahraniční stáž nahradit jinou formou mezinárodní 
spolupráce s prokazatelným výsledkem, např. publikace, účast na konferenci, mezinárodní grantová činnost, 
organizace mezinárodního workshopu apod. 

Další studijní povinnosti 

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je požadavek na vykonávání pedagogické a tvůrčí činnosti 
studenta, a to ve vybraných předmětech bakalářského či magisterského studia, v rozsahu minimálně 2 hodin týdně 
za semestr, nebo aktivní výuka přírodopisu/biologie na vybrané základní či střední škole v rozsahu stanoveném 
oborovou radou, či aktivní zapojení do grantové činnosti pracoviště nebo své grantové činnosti. V případě, že 
výukové zapojení je mimo tematický rámec projektu disertační práce bude uzavřen pracovně právní vztah mezi 
doktorandem a fakultou (DPP, DPČ). 

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací 

Návrh témat prací: 
Efektivita vybraných vzdělávacích postupů ve výuce přírodopisu/biologie. 
Motivace žáků středních škol ke studiu biologie a vliv praktické výuky na tuto motivaci. 
Formativní hodnocení v biologickém vzdělávání na prvním/druhém stupni základní školy. 
Neformální vzdělávání v biologii. 
Žákovské řešení úloh ve výuce přírodopisu/biologie. 
 
Témata obhájených prací: 
Environmentální gramotnost studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a možnosti jejího zjišťování (JU) 
Hodnocení badatelsky orientované výuky biologie (JU) 
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Badatelsky orientované vyučování (BOV) v primárním přírodovědném vzdělávání s využitím modelového prostředí 
školních zahrad - monitoring reality a sondy možností (JU) 
Analýza vyučovacích hodin přírodopisu a biologie zaměřená na profesní vidění a reflexi budoucích učitelů (UK) 
Vědecké tábory jako možný prostředek pro zvýšení znalostí, dovedností a zájmu žáků o geologická témata (UK) 
Vliv praktické výuky na motivaci žáků středních škol ke studiu biologie (UK) 
 
Obhájené disertační práce jsou dostupné na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/index.html (JU) 
nebo https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?lang=cs&tab_searchas=basic (UK) 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodologie pedagogického výzkumu 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška, při které doktorand prokáže, že umí vědecky myslet a analyzovat kvalitu odborného sdělení.  

Garant předmětu doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
80 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.; PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit doktorandy s hlavními přístupy k pedagogickému výzkumu a vést je ke kritickému 
hodnocení převládajících, „paradigmatických“ metodologických přístupů, včetně předností a nedostatků 
dominujících metodologických řešení specifických výzkumných problémů v pedagogice. Studenti získané 
praktické poznatky aplikují na výzkumné projekty v rámci svého doktorského studia. 
Obsah předmětu je rozdělen do těchto čtyř základních okruhů: 
1. kvantitativní výzkum, 
2. kvalitativní výzkum, 
3. smíšený výzkum, 
4. didaktický akční výzkum. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Clark-Carter, D. (2009). Quantitative psychological research: The complete student’s companion. New York: 
Psychology press. 
Yin, R. K. (2015). Qualitative Research from Start to Finish. New York: Guilford Publications. 
Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: 

obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita. 
Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha, Portál. 
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v pedagogickém výzkumu. Praha: Grada. 
Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál. 
Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada. 
 
Doporučená literatura: 
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition). Editor-in-Chief: James D. 
Wright. Elsevier 2015.  
Urbánek, T. (2004). Strukturální modelování v psychologii. Brno: Křepela.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

osobní konzultace, MS Teams, e-mail, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktuální problémy didaktiky biologie 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 25 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

V rámci každého tématu bude student zpracovávat vlastní analýzu zvolené dílčí problematiky a způsobů jejího 
řešení na základě publikovaných odborných sdělení. 

Garant předmětu RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Mgr. Jan Petr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
50 % 

Vyučující 

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Mgr. Jan Petr, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Hlavní cíle předmětu je: 
(1) orientace studenta v současné situaci řešení odborných problémů v oblasti didaktiky biologie (respektive 
přírodopisu) a v hlavních oblastech světového výzkumu v didaktice biologie; 
(2) zvládnutí formulace vědeckého problému a jeho kritické analýzy; 
(3) vytvoření komparačního pohledu na didaktiku biologie v ČR ve světle problematiky řešené v zahraničí.  
 
Rámcový obsah: 
(1) Problémy didaktiky biologie z pohledu účastníků semináře; 
(2) Didaktika a metodika výuky biologie, stav didaktiky biologie a výzkumu v didaktice biologie v ČR ve vztahu 
k situaci v zahraničí a nárokům na doktorské studium. 
(3) Přístupy k řešení problémů ve vzdělávání v biologii v německy a anglicky mluvících zemích a v ČR. 
(4) Výzkumná témata v didaktice biologie v ČR. 
(5) Trendy v přírodovědném a biologickém vzdělávání – přehled situace v ČR a ve světě  
(6) Motivace a vztah žáků ke studiu přírodovědných předmětů, resp. přírodopisu a biologie  
(7) Problém přípravy učitelů biologie;  
(8) Formativní a sumativní hodnocení vzdělávání a problém hodnocení výsledků vzdělávání v biologii. 
V rámci každého tématu bude student zpracovávat analýzu zvolené dílčí problematiky a způsobů jejího řešení 
na základě publikovaných odborných sdělení. Tato analýza bude prezentována studenty během výuky a 
jednotlivá témata budou diskutována. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Chiu, A., Price, C. A., & Ovrahim, E. (2015, April). Supporting elementary and middle school STEM education at 
the whole school level: A review of the literature. In NARST 2015 Annual Conference, Chicago, IL. 
Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědecké 
disciplíny. Pedagogika, 50(1), 23-37. 
Eurydice. (2006). Science teaching in schools in Europe: Policies and research. 
Nistor, A., Gras-Velazquez, A., Billon, N., & Mihai, G. (2018). Science, Technology, Engineering and 
Mathematics Education Practices in Europe. Scientix Observatory report. 
Kroufek, R., Jáč, M., Janštová, V., Pražáková, M., & Čiháková, K. (2020). Výzkum v didaktice biologie, geologie 
a environmentální výchovy v České republice v letech 2008-2018. Scientia in educatione, 11(1), 43-58. 
Stuchlíková, I., Janík, T., Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M., ... & Gracová, B. (2015). 
Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita. 
Tsivitanidou, O. E., Gray, P., Rybska, E., Louca, L., & Constantinou, C. P. (Eds.). (2018). Professional 
development for inquiry-based science teaching and learning. Springer International Publishing. 
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Doporučená literatura (výběrově): 
Dolin, J., & Evans, R. (Eds.). (2017). Transforming assessment: Through an interplay between practice, 
research and policy (Vol. 4). Springer. 
 
Zahraniční a v ČR vydávaná periodika z oblasti vzdělávání v biologii (EJSE, IJSE, Biologie, chemie, zeměpis, 
Scientia in educatione, ARNICA, a další) a pedagogiky, resp. pedagogické psychologie. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, https://moodle.pf.jcu.cz/ - zápisový klíč „problemy“ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu individuální příprava kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

ekvivalence – Anglický jazyk, PedF UK 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška 
kombinovaná 

Forma výuky individuální příprava, konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Anglicky psaný životopis včetně popisu vlastní jazykové kompetence podle Společného Evropského 
referenčního rámce pro jazyky, písemné shrnutí přečteného odborného textu týkajícího se doktorského 
projektu v rozsahu 150 -200 stran. (může jít i o více odborných článků). Prezentace doktorského projektu 
skupině spolužáků nebo zkoušející. Zodpovězení otázek skupiny či zkoušející.   
 

Garant předmětu doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 
konzultace, zkouška 

Vyučující 

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je připravit studenta na to, aby byl schopen vědecké komunikace v oboru jak mluvené, tak 
psané. Student prohlubuje jazykové kompetence potřebné pro aktivní vědeckou komunikaci v oboru. Efektivně 
vybírá a čte odbornou literaturu, je schopen písemně shrnou přečtený text. Zvládne napsat shrnutí vlastní práce 
jak v rámci teoretických východisek, tak metodologie a výsledků výzkumu. Svou vlastní odbornou práci 
efektivně prezentuje a je schopen reagovat na dotazy.   
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Harrison, R. et al: New Headway Academic Skills 2,3, Oxford University Press. 
 
Doporučená litaratura: 
Sanabria, K. (2012). Academic Encounters. Life in Society, Level, 3. Cambridge Academic Writing Collection, 
Cambridge University Press.   
Savage, A., Davis, J., Liss, R., Mayer, P., & Shafiei, M. (2007). Effective academic writing. Oxford University 
Press.  
Duncan, J., & Parker, A. (2007). Open Forum: Academic Listening and Speaking. Oxford University Press. 
Sarosy, P., & Sherak, K. (2006). Lecture Ready: Strategies for Academic Listening, Note-taking, and Discussion, 
Oxford University Press 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) indiv. 
příprava 

hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Německý jazyk 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu individuální příprava kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

ekvivalence – Německý jazyk, PedF UK, jazyková úroveň B1 a vyšší 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky individuální příprava, konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška - ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. Zkouška ověřuje komplexní znalost odborného 
německého jazyka. Student si nastuduje 50 stran odborného textu z oboru své doktorské práce v německém 
jazyce. U zkoušky text představí a část textu pak ústně přeloží do češtiny. Následně představí téma své odborné 
práce a pohovoří o metodách a výsledcích výzkumu. Témata zkoušky vycházejí z předložené odborné literatury 
(50 stran textu). Její výběr je nutno předem konzultovat s garantem předmětu. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 
konzultace, zkouška 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Ke zkoušce z německého jazyka se doktorandi připravují individuálně, přičemž mohou využít individuálních  
konzultací na katedře germanistiky. Cílem předmětu je rozvoj komunikačních kompetencí studentky/studenta 
v oboru, který je předmětem jejího/jeho vědeckého zaměření. Zvláštní důraz je kladen na porozumění obsahu 
odborného čteného textu a na schopnost prezentace vlastního výzkumného záměru a vědeckého zaměření. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Odborná publikace se vztahem k tématu doktorské práce, resp. k výzkumnému zaměření studentky/studenta 
dle vlastního výběru o rozsahu min. 50 stran. 
 
Doporučená literatura: 
Buscha, A., Zsita, S. (2011). B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (B1–B2). Leipzig: 
Schubert Verlag. 
Eisenberg, P., Peters, J., Gallmann, P., Fabricius-Hansen, C., Nübling, D., Barz, I., ... & Henning, M. (2016). 
Duden-Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 
Perlmann-Balme, M., Schwalb, S., Matussek, M. (2011 – 2016). Řada učebnic Sicher B1+ až C1. Volba 
učebnice závisí na dosažené jazykové úrovni doktorandky/doktoranda.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) indiv. 
příprava 

hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodologie vědecké práce 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška, zpracování rešerše / zadaného vědeckého problému  

Garant předmětu doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.; PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vědecké činnosti v sociálních vědách. Studenti jsou 
informováni o principech výzkumů, roli kvantitativních, kvalitativních a smíšených metod a jejich přínosem v 
rámci vývoje vědeckého poznání. Předmět se také věnuje obecným principům vědecké logiky, aktuálním 
vědeckým postupům a způsobům generování poznatků v společenskovědní oblasti. Studenti mají za úkol osvojit 
si zásady správného plánování a realizování výzkumné činnosti, volit adekvátní postupy, realizovat rešerše a 
analýzy a využívat moderních publikačních nástrojů a jejich potenciálu.  
Obsah předmětu po jednotlivých blocích: 
1. Proces vědeckého poznání a jeho specifika 
2. Role teorie, generování výstupů a jejich kumulace v databázích 
3. Realizace rešerší 
4. Výzkumný problém a tvorba výzkumných plánů ve společenskovědních oborech 
6. Zpracování dat a interpretace výsledků 
7. Odborný text, jeho struktura a citační normy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
American Psychological Association. (2013). Publication Manual of the American Psychological Association. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
 
Doporučená literatura: 
Clark-Carter, D. (2009). Quantitative psychological research: The complete student’s companion. New York: 
Psychology press. 
Dostál, D. (2016). Statistické metody v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Ježek, S., Vaculík, M., & Wortner, V. (2006). Základní pojmy z metodologie psychologie. Definice a vysvětlení. 
Brno: FSS MU. 
Ochrana, F. (2013). Metodologie sociálních věd. Praha: Karolinum Press. 
Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně 
Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 
Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

osobní konzultace, MS Teams, e-mail, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychodidaktika a neurodidaktika v oborově didaktických souvislostech 

Typ předmětu povinně volitený dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Uvádí se forma způsobu ověření studijních výsledků uvedeného v předchozím bodě (ústní, písemná či obojí) a 
další požadavky na studenta vedoucí k zakončení předmětu, např. seminární práce, prezentace, docházka 
apod. 

Garant předmětu prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
100 % 

Vyučující 

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s rozšiřujícími poznatky navazujícími na vzdělávací obsah zaměřený na 
obecnou didaktiku a pedagogickou psychologii. Učení je v předmětu představováno jako komplex 
neurofyziologických procesů probíhajících v různých částech mozku, který je chápán v duchu biologické 
fenomenologie jako autopoietický systém. Diskutovány jsou mechanismy paměti a učení a možnosti jejich 
pedagogického ovlivňování. Vědomosti o neurofyziologických procesech v mozku jsou dále aplikovány do 
pedagogické oblasti v souvislosti s individuálními charakteristikami učících se jedinců. Během kurzu budou 
studenti seznámeni s přístupem autoregulovaného učení a nezbytnou složkou metakognice. Výuka zaměřená 
na podporu autoregulovaného učení a metakognice vede učící se jedince k rozvoji jejich základních 
kompetencí spojených s učením, s řešením problémů a samostatným tvůrčím uvažováním. Diskutovány 
budou i možnosti diagnostiky a metodologie způsobů zjišťování úrovně metakognitivní rozvinutosti a 
praktické cesty, které vedou k rozvoji a využití metakognitivního potenciálu učících se jedinců. 
Tematické zaměření předmětu se zaměřuje do těchto oblastí: 
•Neurofyziologické základy paměti a učení –mechanismy paměti, typy paměti, fyziologické faktory ovlivňující 
proces zapamatování, vztah mezi pamětí a učením. Funkční zobrazování mozku, principy funkčních 
zobrazovacích metod – fMRI, PET, SPECT, MEG, význam funkčního zobrazování mozku pro studium procesů 
paměti a učení. 
•Styly učení – kognitivní styly, styly učení žáků, klasifikace stylů učení, vyučovací styly učitele, možnost 
ovlivňování stylů učení, efektivní využívání stylů učení vrámci edukačního procesu., diagnostika stylů učení. 
•Individuální charakteristiky učícího se jedince – vnitřní poznatkové systémy, jejich utváření, geneze a 
ovlivňování, prekoncepty a práce s naivními teoriemi ve vyučovacím procesu. Možnosti diagnostiky 
prekonceptů. Strategie překonávání miskoncepcí. 
•Didaktická rekonstrukce –didaktická transformace učiva, přibližování vnitřních poznatkových systémů 
učícího se jedince k aktuálnímu stavu poznání. Metody efektivního učení a vyučování, prostředky didaktické 
rekonstrukce. Volba optimálních učebních avyučovacích strategií. 
•Vztah autoregulovaného učení a metakognice, komponenty metakognice, ontogeneze –vývojová 
psychologie a metakognitivní rozvoj, diagnostika metakognitivního potenciálu učícího se jedince – přístupy 
při zjišťování úrovně metakognitivní rozvinutosti. 
•Možnosti a limity záměrné intervence s cílem rozvoje metakognitivního potenciálu učícího se jedince. Výběr 
vhodných metod a forem edukace, rozvoj autoregulačních strategií. 
•Možnosti praktického využití poznatků týkajících se mechanismů paměti a učení. Netradiční přístupy k 
výuce, kritická analýza moderních trendů řízení učebního procesu ve vzdělávání dospělých; problémy terciární 
didaktiky. 
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Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Bruguiere, C., Tiberghien, A., & Clément, P. (2014). Topics and Trends in Current Science Education.. 
Geake, J. (2009). The brain at school: Educational neuroscience in the classroom: Educational neuroscience in 
the classroom. McGraw-Hill Education (UK). 
Griffith, R., Bauml, M., & Quebec-Fuentes, S. (2016). Promoting metacognitive decision-making in teacher 
education. Theory Into Practice, 55(3), 242-249. 
Joldersma, C. W. (Ed.). (2016). Neuroscience and education: A philosophical appraisal. Routledge. 
Kampourakis, K., Reiss, M., J. (2018). Teaching Biology in Schools. Global Research, Issues, and Trends. New 
York: Routledge. 
Karpudewan, M., Zain, A. N. M., & Chandrasegaran, A. L. (2017). Overcoming Students' Misconceptions in 
Science. Springer Nature Singapore Pte Limited. 
Říčan, J., & Chytrý, V. (2016). Metakognice a metakognitivní strategie jako teoretické a výzkumné konstrukty 
a jejich využití v moderní pedagogické praxi. Hněvín. 
Škoda, J., & Doulík, P. (2011). Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Grada 
 
Doporučená literatura: 
1. Buzan, T. (2018). Mind map mastery: The complete guide to learning and using the most powerful thinking 
tool in the universe. Watkins Media Limited. 
2. Costa, A. (2016). Horizons in Neuroscience Research. Nova Science Publishers Inc. 
3. MARESCHAL, D. Educational Neuroscience. Wiley-Blackwell. 
4. Novotna, J. (2014). Critical Thinking in Education. London, STS Science Centre. 
5. Sobel, C. P., LI, P. (2013). The Cognitive Sciences: An Interdisciplinary Approach. SAGE Publications, Inc. 
6. Vandenbroeck, M., De Vos, J., Fias, W., Olsson, L. M., Penn, H., Wastell, D., & White, S. (2017). 
Constructions of neuroscience in early childhood education. Taylor & Francis. 
7. Veenman, M. V. (2015). Thinking about metacognition improves thinking. The Routledge international 
handbook of research on teaching thinking, 280-288 
. 
Periodická literatura: 
Cognition and Instruction 
Cognitive Development 
Contemporary Educational Psychology 
Current Directions in Psychological Science 
Dimensions of thinking and cognitive instruction 
Educational Sciences: Theory & Practice 
European Journal of Cognitive Psychology 
International Journal of Educational Research 
Journal of Education and Learning 
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & CognitionJournal of Psychodidactics 
Language Teaching 
Learning and Instruction 
Learning and Memory 
Memory & Cognition 
Metacognition and Learning 
Mind, Brain and Education 
NeuroImage 
New Directions for Teaching and Learning 
Perspectives on the development of memory and cognition 
The International Journal of Learning 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, konzultace MS Teams, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce přírodovědných 
předmětů 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
100 % 

Vyučující 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Současné didaktické přístupy musí reflektovat individuální dispozice žáků. Kromě takových proměnných, jako 
jsou kognitivní a speciální schopnosti, osobnostní zvláštnosti či podnětnost rodinného prostředí se do obsahů 
vzdělávání, ale i forem výuky a hodnocení žáků promítají i dílčí deficity či handicapy žáků. Současný trend 
inkluzivního vzdělávání klade velké nároky na didaktické uchopení učiva ve vztahu k možnostem žáků, učitel 
musí být schopen individualizovat a diferencovat přístup k žákům a poskytovat jim potřebnou podporu pro 
rozvoj kognitivních, ale i dalších schopností a pro vyrovnání deficitů. 
Cílem předmětu je seznámit studenty s typologií žáků se speciálními potřebami, s důrazem na přechod od 
diagnóz k podpůrným opatřením. Dále jde o hledání specifických obsahů v přírodovědných předmětech, 
zvláště v přírodopisu, které jsou pro žáky se speciálními potřebami konkrétní typologie nejvíce problémové. 
Probrány budou tedy nejčastější problémy, vyskytující se u českých žáků a hledány možné formy podpory a 
nápravy. Důraz bude kladem na ta postižení či znevýhodnění, ve kterých dominují vývojové, sociální a 
psychosociální problémy žáků, pozornost nebude, kromě základní typologie, věnována žákům se smyslovými 
a tělesnými handicapy. Předmět předpokládá samostatnou výzkumnou práci studenta – „mini“ výzkumnou 
sondu do obsahů vzdělávání vzhledem ke konkrétnímu problému žáků ve výuce přírodovědných předmětů 
(přírodopis). Zvolí si jeden typologický problém žáků, kterému se bude věnovat v samostatné práci – s cílem 
identifikace dopadů konkrétního typu postižení na průběh a výstupy ve vzdělávání, přičemž nebude v 
závěrečné rovině chybět doporučení podpůrných opatření či podpůrných přístupů, včetně plánu pedagogické 
podpory. 
Metodologie výzkumné práce – kvalitativní či kvantitativní. Rozsah práce – 15 stran.  
Témata: 
•Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v současném trendu inkluzivního vzdělávání a jejich typologie, 
podpůrná opatření 1.-5. stupně (plán pedagogické podpory, asistent pedagoga, úpravy obsahů a výstupů 
vzdělávání, pedagogické intervence, pomůcky aj.). 
•Žáci se specifickými poruchami učení a chování (problémy ve čtení, psaní, matematice), se specifickými 
poruchami řeči a jazykových schopností, specifické problémy a jejich kompenzace v přírodovědných 
předmětech, podpůrná opatření. 
•Žáci s psychiatrickými diagnózami, s poruchami autistického spektra, jejich problémy ve výuce 
přírodovědných předmětů, podpůrná opatření. 
•Podpůrný poradenský systém, aktuální výzvy, spolupráce učitele a poradenských pracovníků. 
•Profesní rozvoj učitele v oblasti inkluzivního vzdělávání, metodická podpora. Studijní 
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Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Goetz, M., Uhlíková, P. (2013). Adhd. Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Praha: Galén. 
Krejčová, L., Bodnárová, Z., Šemberová, K., & Balharová, K. (2018). Specifické poruchy učení: dyslexie, 
dysgrafie, dysortografie. Albatros Media as. 
Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie: Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v 
rizikových skupinách. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
Kucharská, A., & Špačková, K. (2013). Specifické poruchy učení v poradenském kontextu. Valentová, L. a kol. 
Školní poradenství I.(192-221). Praha: PedF UK. 
Lechta, V. ed. (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál. 
Mertin, V., & Krejčová, L. (2016). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika: 2., doplněné a 
aktualizované vydání. Wolters Kluwer ČR, as. 
Kyriacou, C. (2005). Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, sro. 
Munden, A.; Arcelus, J. (2008). Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál. 
Novák, J. (2004). Dyskalkulie. Havlíčkův Brod: Tobiáš. 
Pipeková, J. at al.(2010).  Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno:Paido. 
Pokorná, V. (2010). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál. 
Starý, K., Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál. 
Sotáková, H., & Kucharská, A. (2017). The level of social relations comprehension and its impact on text 
comprehension in individuals with autistic spectrum disorder. Health Psychology Report, 5(1), 1-11. 
Markéta, Š., Klára, Š., & Eva, N. (2013). Speciální pedagogika v praxi: Komplexní péče o děti se SPUCH. Grada 
Publishing as. 
Taylor, J. F. (2012). Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti: rádce pro děti s ADHD a ADD. Portál.. 
Thorová, K. (2006). Poruchy autistického spektra: Rozšířené a přepracované vydání. PORTÁL sro. 
 
Doporučená literatura: 
Felcmanová, L. (2016). Proměna v přístupu ke zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb. Školní poradenství v 
praxi. 3/1. WolterKluwer., a. s. 
Kucharská, A. (2007). Diagnostické postupy a obligatorní diagnózy v SPC (kapitola 3.2.). In Obligatorní 
diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách. Praha: Institut pedagogicko-
psychologického poradenství ČR. 69-85. 
Kucharská, A. (2014). University students with learning disabilities at the Faculty of Education, Charles 
University in Prague. Health Psychology Report, 2(1), 39-48. 
Mertin, V., & Kucharská, A. (2007). Integrace žáků se specifickými poruchami učení–od stanovení kritérií k 
poskytování péče všem potřebným žákům. Praha: IPPP ČR. 
Zapletalová, J., Mrázková, J. (2014, 2016). Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve 
spolupráci s ŠPZ. Praha, 2014, 2016, Dostupné na: 
http://www.nuv.cz/uploads/Metodika_pro_nastavovani_podpurnych_opatreni_unor_2016.pdf  
Vyhláška 27/2016 Sb., dostupné na: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-
zaku-se-specialnimi 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, http://dl1.cuni.cz, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktuální otázky pedagogiky 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
100 % 

Vyučující 

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje doktorandy s aktuálními tématy a problémy současné pedagogiky. Nabízí studentům 
různé pohledy na problematiku výchovy, které se odvíjejí od jejích cílů, historického kontextu a sociálních 
souvislostí. 
Pozornost je věnována cílům výchovy, problematice paradigmat ve společenských vědách, oblasti poruch 
chování, pedagogizaci prostředí, alternativním školám a multikulturní výchově. Součástí předmětu je také 
zamyšlení nad problematikou manipulace ve výchově. V rámci předmětu jsou studentům představeny 
významné osobnosti pedagogiky a analyzována jak jejich teoretická pedagogická činnost, tak praktická 
vychovatelská práce. 
Klíčová témata: pedagogická teleologie, sebevýchova, paradigmata společenských věd, antropologické 
paradigma pedagogiky, specifické a nespecifické poruchy chování, systémy péče o obtížně vychovatelné, 
pedagogizace prostředí, terezínská pedagogika, alternativní školy, multikulturní výchova, manipulace ve 
výchově. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Bendl, S. (2011). Kázeňské problémy ve škole. Aktualizované a doplněné vydání. Praha : Triton. 
Bendl, S. a kol. (2015). Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha : Grada. 
Hrčka, M. (2001). Sociální deviace. Praha : SLON. 
Husén, T.; Postlethwaite, T.N. (1994). The International Encyclopedia of Education. New York : Pergamon 
Press. 
Keller, J.; Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha : SLON. 
Pelikán, J. (1995). Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium. 
Průcha, J. (2001). Multikulturní výchova. Praha : ISV. 
Ramsey, P. G., Williams, L. R. and Vold, E. B. (2003). Multicultural Education: A Source Book, Second Edition. 
Sokol, J. (2002). Filosofická antropologie. Praha : Portál. 
Train, A. (2001). Nejčastější poruchy chování dětí. Praha : Portál. 
Urban, L., Dubský, J. (2012). Sociální deviace. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, s. r. o. 
Wrobel, A. (2008). Výchova a manipulace. Praha : Grada. 
Zvírotský, M. (2020). Sebevýchova. Teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama. Praha : Grada. 
 
Doporučená literatura: 
Bendl, S.; Hanušová, J.; Linková, M. (2016). Žák s problémovým chováním: cesta institucionální pomoci. Praha 
: Triton. 
Blížkovský, B. (1992). Systémová pedagogika: pro studium a tvůrčí praxi. Ostrava : Amosium servis. 
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Bucci, T. T. (2002). Paradigm Parallel Pedagogy: The Significance of Parallel Paradigms. The Journal of 
Educational Thought (JET) / Revue de la Pensée Éducative [online]. 36(1), 69 [cit. 2020-08-23]. 
Buss, S. (2005). Valuing Autonomy and Respecting Persons: Manipulation, Seduction, and the Basis of Moral 
Constraints. In Ethics: An International Journal of Social, Political, and Legal Philosophy 2005 January; 115(2): 
195-235. 
Doulík, P., Škoda, J. and Rovňanová, L. (2018). Comparison of a School Class Climate in a Traditional and an 
Alternative School. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences [online]. 2018, 5 
123-130 [cit. 2020-08-23]. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.4. ISSN 23675659. 
Havlík, J.; Koťa, J. (2002). Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál. 
Helus, Z. (2001). Úvod do sociální psychologie (Aktualizovaná témata pro studující učitelství). Praha: UK v 
Praze - Pedagogická fakulta. 
Horney, K. (2014). Self-analysis. New York : Routlege. 
Míček, L. (1988). Sebevýchova. Praha : SPN. 
Odell, J. D. Medical Treatment of ADHD: A Practical Guide for Clinicians, Counselors, and Parents (2020). New 
York : Routledge. 
Pařízek, V. (1996). Základy obecné pedagogiky. Praha : PedF UK v Praze. 
Ramussen, M. and Washington (1958). Association for Childhood Education International. 
Space, Arrangement, Beauty in School [online]. [cit. 2020-08-23]. 
Vališová, A.; Kasíková, H. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha : 
Grada. 
Wasnock, D. P. (2010). Classroom Environment: Emphasis on Seating Arrangement. Thesis. St. John Fisher 
College. Mathematical and Computing Sciences Masters. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, http://dl1.cuni.cz, https://moodle.pf.jcu.cz/ 

 
  



21 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktuální trendy a témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu 
přírodopisu a biologie 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 
přednáška 

Vyučující 

PhDr. Jan Petr, Ph.D., RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D., doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., doc. RNDr. Vasilis 
Teodoridis, Ph.D., RNDr. Renata Ryplová, Ph.D., RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je získat orientaci a zachytit vývoj aktuálních vědeckých poznatků ve vybraných biologických 
disciplínách (případně geologických vědách) zejména ve vztahu k současnému kurikulu přírodopisu a 
středoškolské biologie.  
Absolvent kurzu by měl být schopen pracovat s aktuálními poznatky v tom oboru biologie, který odpovídá 
tématu jeho disertačního projektu. Na základě znalosti vybraných témat, kterými se konkrétní obor biologie 
v současnosti zabývá, dokáže absolvent kriticky analyzovat kurikulum a navrhnout případné změny či doplňky 
tak, aby jeho obsah odpovídal současným výzkumům a poznatkům v daném oboru nebo oborech biologie 
(popřípadě geologických věd). 
 
Aktuální trendy a poznatky (zejména) v oborech: 
Geologické vědy 
Biologie buňky a molekulární biologie 
Genetika 
Biologie organismů a taxonomie 
Evoluční biologie 
Ekologie a ochrana přírody (ohrožení přirozených formací a druhové rozmanitosti, globální ekologické 
problémy) 
Interdisciplinární vztahy biologie a dalších vědních oborů (biofyzika, biochemie, …), etické otázky, … 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Neil A. Campbell, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Jane B. Reece (2017).  
Biology: A Global Approach plus MasteringBiology with Pearson eText, Global Edition.  Pearson Education 
Limited. 
Sukhendu B. Dev, (2015). Unsolved problems in biology—The state of current thinking, Progress in Biophysics 
and Molecular Biology, 117 (2–3), 232-239. 
 
Doporučená literatura (výběrově): 
Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D. O., Raff, M. C., Roberts, K., & Walter, P. (2015). Molecular 
biology of the cell (Sixth edition). Garland Science, Taylor and Francis Group. 
Flegr, J. (2018). Evoluční biologie (Třetí opravené a rozšířené vydání). Academia. 
Klug, W. S., Cummings, M. R., Spencer, C. A., Palladino, M. A., & Killian, D. (2019). Concepts of genetics. 
Lutgens, F. K., Tarbuck, E. J., & Tasa, D. G. (2017). Essentials of geology. Pearson. 
Molles, M. (2015). Ecology: concepts and applications. McGraw-Hill Education. 
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Murphy, M. P., & O'Neill, L. A. (Eds.). (1997). What is life? The next fifty years: speculations on the future of 
biology. Cambridge University Press. 
Primack, R. B., Kindlmann, P., & Jersáková, J. (2011). Úvod do biologie ochrany přírody. Portál. 
Trigunayat, M. M., & Trigunayat, K. (2019). A Manual of Practical Zoology: Biodiversity, Cell Biology, Genetics 
& Developmental Biology Part-1. Scientific Publishers. 
Younès, T.(Ed.). (2020). Biological Education. Chalenges of the 21st Century. Biology International 39. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

osobní konzultace, e-mail, MS Teams, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikace teorie učebnic ve výuce biologie 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
100 % 
 

Vyučující 

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu: 
Studenti se seznámí se zásadami tvorby učebnic (výukového portfolia, pracovních sešitů) z biologie. Studenti 
se naučí, jak vybrat a stanovit vzdělávací obsah učiva biologie tak, aby byly splněny požadavky odborné 
(vědecká správnost, aktuálnost s přihlédnutím k úrovni vědeckého poznaní i požadavkům daných RVP) a 
didaktické (přiměřenost věku a předchozím znalostem cílové skupiny studentů). Budou schopni aplikovat 
induktivní postup při vyvozování nových faktů a deduktivní postupy pro opakování a prohloubení znalostí. 
Uvědomí si, jak důležitou roli pro vytváření správných představ a porozumění biologickým dějům hraje 
grafické vyjádření (ilustrace, tabulky grafy) a užití konkrétních příkladů z praxe. Naučí se tvořit úvahové 
otázky, problémově stavěné učivo, testové otázky. 
 
Klíčová témata: 
Charakteristika kvalitní učebnice biologie/přírodopisu 
Funkce učebnice biologie/přírodopisu 
Analýza učebnic 
Hodnocení učebnic, metody hodnocení 
Znaky učebnic 
Využití učebnice ve výuce 
Tvorba výukových textů (pracovní sešity) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Knecht P., Janík, T. et al. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Paido. 
Schneider, D.K., (2008). Textbook writing tutorial. http://www. Edutech Wiki 
Pechenik, J. A. (2016). Short guide to writing about biology (9th Edition). Pearson. 
 
Doporučená literatura: 
Lepionka, Mary Ellen (2003), Writing and Developing Your College Textbook. Atlantic Path Publishing. 
Maňák J., Klapko D. (eds), 2006: Učebnice pod lupou. Paido. 
Maňák J., Krecht (eds). (2007). Hodnocení učebnic. Paido. 
Maňák J., Švec V. (2004). Cesty pedagogického výzkumuPaido. 
Průcha J. (1998). Teorie a analýzy edukačního média, Paido. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a využití praktických metod a forem výuky 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
33 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc., doc. PaedDr. 
Radka Závodská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je seznámit studenty s teorií praktických metod a forem výuky a s jejich aplikačními v edukačním 
procesu s důrazem na výuku přírodovědných oborů na ZŠ a SŠ. První část kurzu je věnována teoretickým 
základům využití vybraných tradičních a moderních forem a metod výuky i s ohledem na využití ICT a 
distančních forem vzdělávání. 
Ve druhé části studenti tvoří komplexní výukové projekty zaměřené na časoprostorové vztahy živé a neživé 
přírody, do nichž implementují formy výuky, se kterými se setkali v části první. Důraz je kladen na budování 
dovednosti a co nejefektivnějšího využívání vybraných výukových forem a metod, tedy takového využití, 
jehož aplikace umožní maximální potenciál používaných výukových postupů. U všech výukových metod a 
forem se studenti rovněž zabývají otázkou jejich využití pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků a studentů na 
ZŠ i SŠ. Kurz je veden s důrazem na využití metod zážitkové pedagogiky a činnostního vyučování. 
Klíčová témata: teoretické základy praktické výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí; příklady 
praktické výuky (cvičení, vycházka, exkurze) ve vztahu k RVP na SŠ a VŠ; realizace praktické formy a metod 
výuku se skupinou žáků (konzultace ohledně přípravy materiálů a pomůcek v praktické výuce); zhodnocení 
praktického projekty ve vztahu k rozvíjení kompetencí, znalostí a praktických dovednostní žáků/studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Petty, G. (1996). Moderní vyučování. Praha: Portál. 
Švec, V. - Filová, H. - Šimoník, O. (1998). Praktikum didaktických dovedností. Brno: Pedagogická fakulta MU. 
Mojžíšek, L. (1998). Vyučovací metody. Praha: SPN. 
Pasch, M. a kol. (1998, 2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál. 
Kalhous, Z., Obst, O. a kol. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál. 
Maňák, J. - Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido. 
Skalková, J. (2006). Obecná didaktika. Praha: Grada. Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada. 
Vališová, A., Kasíková, H. (2010). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 
Pavlasová, L. et al. (2014). Přehled didaktiky biologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
 
Doporučená literatura: 
Kočárek, E., Pavlíček, V. (1990). Úvod do všeobecné didaktiky geologie. České Budějovice: Pedagogická fakulta 
České Budějovice. 
Turanová, L. (2000). Didaktika geológie 1. Všeobecná didaktika geológie. Bratislava: Univerzita Komenského 
Bratislava. 
Turanová, L. (2004). Didaktika geológie 2. Špeciálna didaktika geológie. Bratislava: Univerzita Komenského 
Bratislava. 
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Turanová, L. & Bizubová, M. (2002). Didaktika geológie 3. Didaktika praktických cvičení z geologie. Bratislava: 
Univerzita Komenského Bratislava. 
Kyriacou, C. (1999) Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál. 
Reitmayerová V., Broumová, E. (2007). Cílená zpětná vazba. Praha: Portál. 
Kolektiv (2005). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2005). Moderní pedagogika. Praha: Portál,  
Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál,.  
Uljens, M. (2007). School Didactics And Learning: A School Didactic Model Framing An Analysis of Pedagogical 
Implication of Learning Theory.Taylor, Francis. 
 
Další odborná literatura z věd o živé a neživé přírodě bude zadávána během studia. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Využití didaktických metod a různých způsobů pojetí výuky biologie v praxi 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
100 % 

Vyučující 

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je seznámit posluchače s různými přístupy k analýze výukových situací s ohledem na využití 
vybraných didaktických metod a způsobů pojetí výuky přírodopisu a biologie a kritické zhodnocení jejich 
výhod a nevýhod při použití v praxi. 
Kurz je založen především na hospitacích/videohospitacích ve výuce přírodopisu a biologie na vybraných 
školách (českých klasických i alternativních, mezinárodních v ČR, případně zahraničních) s rozdílným pojetím 
výuky (systematická, ekologická, integrovaná apod.) nebo používající rozdílné přístupy k výuce (využití 
metody kritického myšlení, BOV apod.), na kritickém porovnání a zhodnocení provedeného pozorovaní. 
Předmět je realizován formou individuálních konzultací a samostatné práce studentů na třech setkáních:  
1. setkání: metody, formy a způsoby pojetí výuky přírodopisu, způsoby rozboru výukových situací; úkol: volné 
reflexe zadaných výukových situací včetně návrhů alternativ  
2. setkání: diskuse nad zpracovanými reflexemi s ohledem na rozvoj profesního vidění studenta, úkol: reflexe 
zaměřené na vybrané oborově didaktické jevy  
3. setkání: diskuse nad zpracovanými reflexemi, zkouška 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Altmann, A. Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN, 1975. 
Bell, L. & Bull, G. (2010). Digital Video and Teaching. Contemporary Issues in Technology and Teacher 
Education, 10(1), 1-6. Waynesville, NC USA: Society for Information Technology & Teacher Education. 
https://www.learntechlib.org/primary/p/34120/. 
Jáč, M. (2015). Stavba kostry obratlovců: pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu. Komenský, 140(3), 
s. 33 – 41. 
Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 
Brno:Masarykova univerzita. 
Jáč, M., Kopecká, J., Morris, M., Vránová, O. (2019). Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie. 
Olomouc:Univerzita Palackého v Olomouci. 
Pavlasová, L. (2017). Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců. In J. 
Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 259-266). 
Brno: Masarykova univerzita. 
Pavlasová, L. (2014). Přehled didaktiky biologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Dostupné z: 
http://vzdelavani-dvpp.eu/download/opory/02pavlasova.Kn.bl.TISK.pdf 
Pavlasová, L. (2015). Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu? Komenský. 140(1), 30 – 36. 
Pavlasová, L., Hrouda, L., Teodoridis, V., Andreska, J., Říhová, D., Vančata, V., Novotný, P., Řezníček, J., 
Novotná, M. (2015). Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Praha: UK, PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-807-3. 
Řehák, B. (1965). Vyučování biologii. Praha: SPN. 
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Slavík, J.(2013). Biologie: Taxonomie měkkýšů aneb jak stavba těla odpovídá životnímu prostředí. In: Janík, T. 
et al. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova 
univerzita. 
 
Doporučená literatura: 
Časopis Kritické listy: Čtvrtletník pro kritické myšlení na školách 
Kovaliková, S. (1995). Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála. 
Podroužek, L. (2002). Integrovaná výuka na základní škole, Fraus, Plzeň. 
Školní vzdělávací programy vybraných škol 
Urbanovská, E. (2009). Možnosti využití metod a principů RWCT. In: Historie a škola VI. Praha, ÚIV. 
Učebnice pro ekologickou výuku přírodopisu – nakladatelství Fortuna 
Učebnice pro integrovanou výuku přírodních věd – např. nakladatelství Fraus 
Učebnice pro systematickou výuku přírodopisu – nakladatelství Fraus, Prodos, SPN, Natura, Scientia 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, http://dl1.cuni.cz, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy kvantitativního výzkumu a statistické zpracování dat 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška - kolokvium Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studenti předloží seminární práci s kompletní statistickou analýzou zadaných dat. Provedená analýza dat 
bude potom diskutována formou kolokvia. 

Garant předmětu RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D., RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % 
přednášející 

Vyučující 

RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D., RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem je orientovat studenty ve výběru adekvátních metod hodnocení kvantitativních dat získaných v 
pedagogickém výzkumu a naučit je tyto metody užívat zejména s pomocí software Excel a STATISTICA, ale i 
jiných adekvátních dostupných PC programů (např. R, Canoco, GraphPad apod.) 
Obsah kurzu je variabilní v závislosti na potřebě a specifice testování kvantitativních dat k projektům 
jednotlivých zapsaných studentů.  
Obsah v obecné rovině zahrnuje tématiku: Výzkumný a experimentální design; náhodný výběr; náhodné 
veličiny a jejich charakteristiky; pseudoreplikace; intervalové odhady; testy závislosti - parametrické i 
neparametrické testy, lineární regrese, korelace, mnohorozměrné metody. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Lepš, J., & Šmilauer, P. (2016). Biostatistika. Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research methods in education.  Routledge Publishers, Oxford, 
UK, 2007, 638 s. 
 
Doporučená literatura: 
Dupač, V., Hušková, M. (1999). Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha. 
Mrkvička T., Petrášková V. (2006). Úvod do statistiky, Jihočeská univerzita, České Budějovice. 
Punch, K. (2008). Základy kvantitativního šetření, Portál, Praha. 
Skutil, M. a kol. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství, Portál, Praha. 
Švaříček, R. Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Portál, Praha. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

osobní konzultace, e-mail, MS Teams, http://dl1.cuni.cz, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Environmentální výchova ve výuce biologie 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Uvádí se forma způsobu ověření studijních výsledků uvedeného v předchozím bodě (ústní, písemná či obojí) a 
další požadavky na studenta vedoucí k zakončení předmětu, např. seminární práce, prezentace, docházka 
apod. 

Garant předmětu doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
100 % 

Vyučující 

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Kurz seznamuje studenty s teorií a výzkumem v oblasti environmentální výchovy. Studenti se seznámí s 
vývojem oboru v zahraničí i v České republice a s jednotlivými proudy, které s ním souvisí. Získají přehled o 
zakotvení EV ve formální, neformální i informální výchově a vzdělávání a o různých typech organizací, které se 
EV u nás i ve světě zabývají. Studenti se seznámí se základní literaturou a odbornými časopisy a konferencemi 
oboru. 
Jádrem kurzu je vědecká diskuse vybraných teoretických otázek EV, např. porovnávání různých strategií pro 
dosahování jednotlivých cílových oblastí EV pro různé věkové skupiny.  
Výstupy po úspěšném ukončení kurzu, studenti budou schopni rozpoznat hlavní a vedlejší témata oboru a 
napsat vědecký článek v oboru. 
 
Klíčová témata: 
1. Historie a směry environmentální výchovy 
2. Cíle EV a strategie jejich naplňování 
3. Publikační možnosti (Environmental education research, Journal of Environmental Education, 
Sustainibility, Journal of Cleaner Production, International Journal of Sustainibility in Higher Education, 
Applied Environmentla education & Communication aj.)     
4. Environmental literacy 
5. Dílčí témata jako je Place-based education, Evaluation research in EE/ESD, Outdoor EE, Science 
education, Transformative learning in ESD 
6. Education for environmental citizenship  
7. Methodology of Environmental Education. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Stevenson, R. B., Brody, M., Dillon, J., & Wals, A. E. (Eds.). (2014). International handbook of research on 
environmental education. Routledge. 
Máchal, A. (2011) Vývoj vzdělávání o životním prostředí od 50. let 20. století po současnost in Máchal, A, 
Nováčková, H., Sobotová, L et al Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. 
Brno: Lipka. 
Chawla, L. (1999). Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 
31 (1), 15-26. Jensen, B.B. & Schnack, K. (2006). The action competence approach in environmental 
education. Environmental Education Research, 12 (3), 163-178. 
 
Doporučená literatura: 
Činčera, J. (2013). Environmentální výchova: efektivní strategie. 
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Hungerford, H., Peyton, R. B., & Wilke, R. J. (1980). Goals for curriculum development in environmental 
education. The Journal of Environmental Education, 11(3), 42-47. 
Matre, S. V. (1999). Earth Education.. a new beginning. Greenville: The Institute for Earth Education, 47. 
Palmer, J. (2002). Environmental education in the 21st century: Theory, practice, progress and promise. 
Routledge. 
Selby, D. (2000). A darker shade of green: The importance of ecological thinking in global education and 
school reform. Theory into practice, 39(2), 88-96. 
Hammond, W. F. (1996). EducationforAction. A frameworkforthinkingaboutthe place ofaction in 
environmentaleducation. Green Teacher. Educationfor Planet Earth. 
Hart, P., & Nolan, K. (1999). A critical analysis of research in environmental education. 
Sobel, D. (2004). Place-based education: Connecting classrooms & communities (p. 105). Orion Society. 
Shellenberger, M., & Nordhaus, T. (2009). The Death of Environmentalism: Global Warming Politics in a Post-
environmental World. Geopolitics, History & International Relations, 1(1)..  
Wilson, E. O. (1993). Biophilia and the conservation ethic. In S. R. Kellert & E. O. Wilson (Eds.), The Biophilia 
hypothesis (pp. 31–41). Washington, DC: Island Press. 
Wilson, R. (1994).  
Environmental education at the early childhood level. Washington, DC: NAAEE. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, http://dl1.cuni.cz, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Elektronická podpora vzdělávání v přírodních vědách 

Typ předmětu povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 36 kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 
100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Kurz se věnuje otázkám využití digitálních technologií jako opory vzdělávání v přírodních vědách. Představí 
některá teoretická východiska doplněná ukázkami. Pozornost bude věnována historii, současné situaci a 
vzdělávací strategii aplikování e-learningu v ČR. Kurz se zaměří na výsledky tuzemských a zahraničních 
výzkumů zabývajících se dopadem využití digitálních technologií na učení přírodním vědám. Součástí kurzu 
budou i ukázky webinářů, resp. online kurzy navržené a organizované účastníky kurzu na vybrané téma 
přírodních věd, v němž budou využity digitální technologie. 
 
Klíčová témata: 
Úloha digitálních technologií ve vzdělávání a klíčové trendy. 
Základní pojmy (informační výchova, digitální gramotnost, informatické myšlení, e-learning).  
Didaktické aspekty využití technologií v učení přírodním vědám (otevřené vzdělávací zdroje, vizualizace dat, 
animace, vzdálené laboratoře, rozšířená realita). 
Didaktické aspekty využití platforem pro organizaci nepřímé výuky (komunikace, spolupráce, distribuce 
učebního obsahu, zpětná vazba, nástroje pro řízení procesu učení, nástroje pro sběr dat o procesu učení; 
MOOC, sítě učících se). 
Rizika využívání digitálních technologií ve vzdělávání v přírodních vědách (podvádění, zdravotní rizika, aj.). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Blau, I., Eshet-Alkalai, Y. (2017). The ethical dissonance in digital and non-digital learning environments: Does 
technology promotes cheating among middle school students? Computers in Human Behavior 73 (2017), pp. 
629-637. 
Fluck, A.E. (2019). An international review of eExam technologies and impact. Computers & Education 132 
(2019), pp. 1–15. 
Geroimenko, V. (Ed.)(2020). Augmented Reality in Education. A New Technology for Teaching and Learning. 
(2020) Springer Series on Cultural Computing. 
Jeřábek, T. (2014) Využití prostředků rozšířené reality v oblasti vzdělávání. Disertační práce. PedF UK : Praha. 
Emmott, S. et al.(2008). Towards 2020 Science. 
 
Doporučená literatura: 
Adler, R.F. & Kim, H. (2018) Enhancing future K-8 teachers’ computational thinking skills through modeling 
and simulations. In Educ Inf Technol (2018) 23, pp. 1501–1514. 
COM(2018) 22 final. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému Hospodářskému a 
Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání.  
EC(2020) Digital Education Action Plan Update. Roadmap. Ref. Ares(2020)3141771 - 17/06/2020 
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Fabián, O. (2010). Elektronické informační zdroje. Výstup projektu NAKLIV (Národní klastr informačního 
vzdělávání). 
Hollands, F. M., & Tirthali, D. (2014). MOOCs: expectations and reality. Full report. Center for Benefit-Cost 
Studies of Education, Teachers College, Columbia University. 
Kauffman, Y., & Young, M. F. (2015). Digital plagiarism: An experimental study of the effect of instructional 
goals and copy-and-paste affordance. Computers & Education, 83, 44-56. 
Stephens-Davidowitz, S. (2019) Všichni lžou. Host : Brno. 
Witthaus, G., Inamorato dos Santos. A., Childs, M., Tannhäuser, A., Conole, G., Nkuyubwatsi, B., Punie, Y. 
(2016). Validation of Non-formal MOOC-based Learning: An Analysis of Assessment and Recognition Practices 
in Europe (OpenCred). EUR 27660 EN 
 
WWW odkazy: 
Khan Academy. https://cs.khanacademy.org/, https://khanovaskola.cz/ 
NASA. https://www.nasa.gov/about/index.html 
NSF. https://www.nsf.gov/ 
PhET. https://phet.colorado.edu/cs/ 
Projekt e-laboratoř. https://www.ises.info/index.php/cs 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 36 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

e-mail, MS Teams, konzultace, http://dl1.cuni.cz, https://moodle.pf.jcu.cz/ 
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Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Radka Závodská Tituly doc., PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1965 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 

Aplikace teorie učebnic ve vzdělávání biologii (Garant. Vyučující) 
Integrující témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie (Garant. Vyučující)) 
Členka oborové rady, školitelka, vyučující 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1983-1989: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, Mgr. obor: biologie-matematika 

2002: získání  titulu Ph.D. na Biologické fakultě JU, obor Fyziologie a vývojová biologie 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988- 1994. středoškolská učitelka na Střední zemědělské škole v Nových Hradech 
1994- 2012: odborná asistentka na katedře biologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích 
2003- dosud: částečný úvazek na BC AVČR, Č. Budějovice, výzkumný pracovník, Laboratoř Chronobiologie 
2012- dosud: docentka na katedře biologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích 

2014- 2016: proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy na PF JU 

2016- dosud: prorektorka pro zahraniční vztahy, JU v Českých Budějovicích 

Garant magisterského programu: Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. 
Členka Rady oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě JU. Členka Rady studijního programu 
Učitelství pro 2. stupeň základních škol na PF JU v Č. Budějovicích. 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 49 

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

Fyziologie živočichů 2012 Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích 

WOS Scopu
s 

ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 223   

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 
se k zabezpečovaným předmětům  
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h- index 9. Celkový počet příspěvků 88 (včetně abstraktů). Počet publikací: 25 z oboru Didaktika biologie; 16 z oboru 
Fyziologie živočichů. Počet publikací za posledních 5 let: 5 z oboru Didaktika biologie; 3 z oboru Fyziologie živočichů. 

Koubová J., Jehlík T., Kodrík D., Sábová M., Šíma P., Sehadová H., Závodská R., Čapková Frydrychová R. (2019) 
Telomerase activity is upregulated in the fat bodies of pre-diapause bumblebee queens (Bombus terrestris). Insect 
Biochemistry and Molecular Biology 115: 103241. 

Rokos L. a Zavodska R. (2016) Formative Assessment and other assessment methods in Biology education and pre-
service Biology teacher training in the Czech Republic. The International Journal of Assessment and Evaluation 23(2): 
17-27. ISSN: 2327-7920 

Papáček M., Čížková V., Kubiatko M., Petr J., Závodská R. 2015: Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. s. 225-257. 
In.: Stuchlíková I., Janík T. a kol. : Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Masarykova univerzita, Brno. 465 s. 
ISBN 978-80-210-7769-0; elektronická verze: DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015 

Rokos, L., Závodská, R., Bílá, M. & Řeháčková, L. (2013). The respondent – high school and university student and the 
primary biological education. Journal of International Scientific Publications: Education Alternatives, 11(1), 334 – 344 

Kobelková A., Závodská R., Šauman I., Bazalová O., Doležel D, 2015. Expression of clock genes /period/ and /timeless /in 
the central nervous system of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Journal of Biological Rhythms. 
30(2):104-16. 

Zapojení do uskutečňování doktorského studijního  programu Vzdělávání v biologii: členka oborové rady (od roku 2010), 
školitelka (od roku 2012), předsedkyně oborové rady (od února 2019), pravidelná členka zkušebních komisí 

 

Působení v zahraničí 

Stáže v délce 1 měsíc: 2008: School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of London; UK. 
Krátkodobé stáže: 2005: Department of Entomology, National Taiwan University; Tchaj-wan. 2007, 2010: Faculty of 
Natural Sciences, Vilnius Pedagogical University; Litva. 2015: Armstrong State University, Savannah, USA. 2016: 
University Trondheim, Norsko. 2018: University of Colorado, Boulder, USA, School of Education 

 

Podpis   datum  
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Seznam (navrhovaných) členů oborové rady 
Příjmení a jméno Tituly Rok narození Domovské pracoviště 

Bendl Stanislav prof. PaedDr., Ph.D. 1965 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

Ditrich Tomáš RNDr., Ph.D. 1981 Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Pedagogická fakulta 

Hanel Lubomír prof. RNDr., CSc. 1956 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

Holcová Katarína doc. RNDr., CSc. 1964 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

Jančaříková Kateřina doc. PhDr., Ph.D. 1970 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

Králík Miroslav doc. RNDr., Ph.D. 1973 Masarykova univerzita, Přírodovědecká 
fakulta 

Kucharská Anna doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. 1963 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

Mergl Michal prof. RNDr., CSc. 1959 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 
pedagogická 

Nohavová Alena doc. Mgr., Ph.D. 1984 Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Pedagogická fakulta 

Pavlasová Lenka RNDr., Ph.D. 1965 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

Petr Jan PhDr., Ph.D. 1964 Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Pedagogická fakulta 

Svoboda Lubomír doc. RNDr., Ph.D. 1974 Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Zemědělská fakulta 

Škoda Jiří prof. PhDr., Ph.D. 1972 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem, Pedagogická fakulta 

Teodoridis Vasilis doc. RNDr., Ph.D. 1976 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

Závodská Radka doc. PaedDr., Ph.D. 1965 Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Pedagogická fakulta 
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Seznam (navrhovaných) školitelů 

Příjmení a jméno Tituly Rok narození Š - školitel 

Andreska Jan Ing., Ph.D. 1963 Š 

Ditrich Tomáš RNDr., Ph.D. 1981 Š 

Hanel Lubomír prof. RNDr., CSc. 1956 Š 

Holcová Katarína doc. RNDr., CSc. 1964 Š 

Jančaříková Kateřina doc. PhDr., Ph.D. 1970 Š 

Pavlasová Lenka RNDr., Ph.D. 1965 Š 

Petr Jan PhDr., Ph.D. 1964 Š 

Ryplová Renata RNDr., Ph.D. 1969 Š 

Teodoridis Vasilis doc. RNDr., Ph.D. 1976 Š 

Závodská Radka doc. PaedDr., Ph.D. 1965 Š 

 
 
Akreditační spis byl schválen Vědeckou radou PF JU včetně navržených školitelů bez titulu doc. nebo prof. dne 
5. 3. 2021 
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Poznámka: 

Údaje o publikační činnosti vyučujících, školitelů a členů oborové rady v následujících personálních 
formulářích jsou uváděny v rozsahu větším, než požadovaných pět nejvýznamnějších publikačních 
výstupů za 5 let z důvodu co největší obsahové shody dokumentu žádosti o akreditaci s akreditačním 
spisem souběžně předkládaným Univerzitou Karlovou, respektive Pedagogickou fakultou UK a 
uloženým v databázi SIS Univerzity Karlovy, přičemž je uzavírána za účelem společného 
uskutečňování programu Dohoda o spolupráci při uskutečňování studijních programů, respektive 
Dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Didaktika biologie (viz 
příloha). Nejvýznamnější publikace za posledních pět let jsou v textu odlišeny kurzívou. 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

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 k součásti VŠ, na které probíhá řízení pp rozsah 40 do kdy N 

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

   

   

   

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

Cizí jazyk – německý jazyk 
vyučující 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ  

1984 PF v Českých Budějovicích – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ: ČJ-NJ 
1985 PF v Českých Budějovicích – získání titulu PaedDr. 
2001 PedF UK v Praze, pedagogika – získání titulu Ph.D.  
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1984–1992 středoškolská učitelka na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, ČJ – NJ, 8 let, pp 
od 1992 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, odborná asistentka, 27 let, pp  
od 2010        vedoucí katedry germanistky PF JU, 7 let 
Garant studijních oborů/programů: 
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: 3 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 30 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na 
VŠ 

Ohlasy publikací 

Pedagogika 2013 PdF MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor řízení k jmenování 
profesorem 

Rok udělení hodnosti Řízení konáno na 
VŠ 

  83 

   

Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se ke studijnímu programu 

2005 – 2016  předsedkyně Rady oborových didaktiků 2. stupně ZŠ při PF JU  
2000 – dosud   členka Rady oborových didaktiků 1. stupně ZŠ při PF JU  

2011 –  2012 vedoucí pracovní skupiny na tvorbu Standardů pro testování žáků ZŠ z německého jazyka při 
MŠMT – spojeno s proškolováním učitelů cizích jazyků na ZŠ 

2012 –  2013  vedoucí pracovní skupiny pro revizi RVP ZV při MŠMT  
2012 –  2014 vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu testovacího inspekčního rámce pro německý jazyk v rámci 

plošného testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ při ČŠI 
2012 –  2014 vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu testů z německého jazyka v rámci plošného testování žáků 

5. a 9. tříd ZŠ při ČŠI 
2013 – 2015 vedoucí pracovní skupiny pro vytvoření instrumentů ke sledování podpory rozvoje a dosažené 

úrovně jazykové gramotnosti v rámci projektu „Národní systém inspekčního hodnocení 
vzdělávací soustavy v České republice“ při ČŠI - spojeno s proškolováním školních inspektorů 
v rámci celé ČR 

2016 - dosud členka Oborové rady Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 
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Ocenění vědeckou komunitou 
17. 9. 2004  udělena Evropská jazyková cena Label 2004 za projekt “ČaF – didakticko-metodické základy 

výuky češtiny jako cizího jazyka” 
24. 9. 2012  uděleno ocenění Evropský učitel jazyků roku 2012 
24. 6. 2019 uděleno ocenění Evropská jazyková cena Label 2004 za projekt „Interkulturní a jazyková 

heterogenita v česko-bavorském příhraničí“ 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se ke studijnímu programu 

Andrášová, H. (2016). Motivation für Deutsch in Südböhmen. In Voltrová, M., Stahl, M., Tonsern, C., Deutsch an 
der Grenze 2016 (63–79). Plzeň: Západočeská univerzita. 
Andrášová, H. (2016). Zur Stellung des Englischen im Deutschunterricht am Beispiel des Wortschatzes. Linqua 
viva, 23. 31–40. 
Andrášová, H. (2017). Sind tschechische Schüler und Schülerinnen am Deutschunterricht (noch) interessiert? Eine 
qualitative Studie zur Motivation tschechischer Deutschlerner und lernerinnen. In Zhu, J., Zhao, J., Szurawitzki, M., 
Germanistik zwischen Tradition und Innovation, Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 
2015, Peter, L. (Ed.), 2017 (71–78). 
Andrášová, H. (2020). Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen. Einflüsse des Englischen beim Erwerb der 
deutschen Aussprache. In Durand, M-L., Lefévre, M., Öhl, P. (Eds.), Tradition und Erneuerung: Sprachen, 
Sprachvermittlung, Sprachwissenschaft. Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung, Kovač, 2020 (183–
192). 
 
Andrášová, H. (2014). Sind Tschechische Schüler am Deutschunterricht (noch) interessiert? Babylonia, 2. 84–87. 
Andrášová, H., Janíková, V. (2015). Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache.Brno: Tribun. 
Andrášová, H. (2015). Kommunikative Interaktionen im frühen Deutschunterricht. Teilergebnisse eines 
videobasierten Forschungsprojekts.In Andrášová, H., Janíková V. (Eds.), Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch 
als Fremdsprache 2015 (17–39). Brno: Tribun. 
 

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  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Jan Andreska Tituly Ing., Ph.D. 

Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do 
kdy 

po dobu akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do 
kdy 

po dobu akreditace 

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

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta pp 40 

   

   

   

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

školitel 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1985 Ing. Vysoká škola zemědělská v Brně – lesní inženýrství 
1987-1989 – Ústav ekologie lesa VŠZ Praha - postgraduální studium (ochrana a tvorba krajiny) 
2005 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - pedagogika 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985 – 1986 Ústav experimentální fytotechniky ČSAV Brno - studijní pobyt 
1986 – 1989 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody Praha – odborný referent 
1989 – 1997 Pražský ústav památkové péče a ochrany přírody Praha – odborný referent 
1997 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 33 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 32 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 5 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 4 120 

   

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

Hanel, L., Andreska, J., Kava, T. (2016). Extinction and Experience with Reparation of Atlantic Salmon (Salmo salar) in 
the River Elbe Basin (Central Europe). In Daniels, J., A. (Ed.), Advances in Environmental Research 2016, 49 (39-60). New 
York: Nova Science Publisher, Inc. 
Hanel, L., Andreska, J. (2016). Lampreys in Central Europe: History and Present State. In Orlov, A., Beamish, R. (Eds.), 
Jawless Fishes of the World 2016 (3-31). Newcatle: Cambridge Scholars Publishing. 
Andreska, J., Hartlová, A., Žmolil, M. (2019). Acceptance of Selected Returning Birds and Mammals through the Eyes of 
Secondary School Students. Envigogika, 14 (2). 1. 
Andreska, J., Řezáč, T. (2019). Reactions to European Bison Return to Kokořínsko - Máchův Kraj Protected Landscape 
Area. Envigogika, 14 (2), 2. 
 
Andreska, J., Hanel, L. (2015). Historical occurrence and extinction of Atlantic salmon in the River Elbe from fourteenth 
to the twentieth centuries. Archives of Polish Fisheries, 23. 3-16. 



Andreska, t,, Hanel, L. (2015). ochrano ptoctva jdko problém environmentátnĺvýchovy. Biologie-Chemie-Zeměpis, 24 (5),
224-228.
Hanel, 1., Andreska, J., Lusk, S. (2013). Huchen in the Czech Republic: A review. Archives of Polish Fisheries, 2t (3). L43-
154.
Hanel, 1., Lusk, S., Andreska, !. (2012). The Huchen (Hucho hucho) in the Czech Republic - history and the present state.
ln: Book of abstracts. 20t2 (25-26). Wroclav: University of Wroclaw, Museum of Natural History.
Andreska, J., Andreska, D. (2018). K vývoji právní ochrany výra velkého (Bubo bubo) v českých zemích. České právo
životního prostředí, 18 (4). 75-99.
Andreska, D', Andľeska , l. (2017). K výročí 50 let zákazu lovu dravců na výrovkách' České právo životního prostředí, 17
(4).7s-10s.
Hanel, 1., Dyldin, Y., Andreska, J. (2018). The brook lamprey (Lampetra planeri) and Ukrainian lamprey (Eudontomyzon
mariae) in the Czech Republic: general biology, ecology, distribution and status with recommendations for
conservation. ln Moss, R., Lampreys: Evolution, Distribution and Use in Research 2018(l-26). NewYork: Nova Science
Publishers.
Andreska, l, (2017). Tajemná sůva šumavská. Vesmír [online], [cit. 17. L2.2oL7|' Dostupné z WWW:
<https://vesm ir.czlczlon-line-cla n kv/2017112lta iemna-suva-su mavska-2.html>.
Andreska, l, (2017). Losí test českých řidičrj. Vesmír [online], [cit. 11. g.2ol7l. Dostupné z WWW:
<https://vesm ir.cz/cz/on-line-clanky/20171ro/losi-test-ceskych-ridicu-2.html>.
Andreska, !. (20t7). Dobří jeřábi se vracejí. Vesmír [online], [cit. 18' L.2oI7|. Dostupné z WWW:
<https://vesm ir.cz/cz/on-line-clanky/2017 /ot/dobri-jerabi-se-vraceji.html>.
Andreska, l, (20t7). Příběh orla mořského: Úspěšný navrátilec' Vesmír [online], [cit' 20' tL.2oI7]. Dostupné z WWW:
<https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2017 /t!/pribeh-orla-morskeho-uspesny-navratilec.html>.
Andreska, l, (2o!7). Krkavec, pěvec se špatnou pověstí. Vesmír [online], [cit. 9. 5' 20L7]. Dostupné z www:
<https://vesm ir.cz/cz/on-line-clanky/2017 /05/krkavec-pevec-se-spatnou-povesti.html>.
Andreska, J., Andreska, D' (2016). Divoké prase na Vzestupu, ale všeho moc škodí. Vesmír [online], [cit. 20. L.2ot6!'
Dostupné z WWW: <https://vesm ir 'cz/cz/on-line-clanky/201 6/o1'/divoke-prase_Vzestupu_vseho-moc_skodi.htm|>.
Andľeska, J., Souček, z. (2oL6). Velké jeřábí putováníaneb Zpráva o migracijeřábů. Živa, LX1V (6). 316_318.
Andreska, l. (20t2), Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody í'. Žir^, Lx (5).26t-264.
Andreska, l. (2oI2). Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody il.. Živa, LX (6). 3o7-3o9'
Andreska, J., Souček, z. (2oL7). Na zimoviště bernešek rudokrkých. Živa, LlX (6)' 2go-2g2'
Andreska, J. (20L0)' Losos |abský v historických záznamech a v současnosti l. Žíva, LVlll (4). L78-t82.
Andreska, J. (2010). Losos labský v historických záznamech a v současnosti ll.' Živa, LVll; (;). 276-279.
Andreska, J. (2009). Návrat kraba říčního . Živa, t.36-37.

granty:
Progres Q16 Environmentální výzkum
Prvouk P02 Environmentální výzkum
Environmentálnívýzkum, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzĺta Karlova, Trvání projektu:0L.oL20t7 -3t.12.2021
škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, Program: Programy rozvoje vědních oblastí naUniverzitě Karlově, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita rarlova, Tľvání projekiu: ot'o7.2ot2 - 3t.72.2oL6Environmentální výzkum, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Nositel: RUK UK,Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: o!.o7 '2ot2 -3t.L2.2oL6

Vedení kurzů University třetího věku 15 let.
Spolupráce s českým rozhlasem na popularizaci vědeckých výsledků, zejména zoologie a ochrany přírody.
Dlouhodobá spolupráce s časopisy Vesmír a Živa
Člen české zoologické společnosti
Člen redakční ra oborového isu Biol chemie ts
Působení v zahraničí

Podpis w datum L0.6.202t

4t
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Stanislav Bendl Tituly prof., PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Karlova pp 40 

   

   

   

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

Aktuální otázky pedagogiky 
vyučující 
člen oborové rady 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1991 PaedDr. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – pedagogika 
1999 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – pedagogika 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – 1994 učitel na ZŠ Nebušice, Praha 6 
1994 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 47 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 20 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 13 

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

Pedagogika 2004 Univerzita Karlova v 
Praze 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 10 7 270 

Pedagogika 2013 Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre 

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

Bendl, S., Hanušová, J., Linková, M. (2016). Žák s problémovým chováním: cesta institucionální pomoci. Praha, Triton. 
Voňková, H., Bendl, S., Papajoanu, O. (2016). How Students Report Dishonest Behavior in School: Self-Assessment and 
Anchoring Vignettes. Journal of Experimental Education, 85. 36-53. 
Bendl, S. (2016). Základy sociální pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. 
Bendl, S., Voňková, H., Papajoanu, O., Vaňkátová, E. (2018). An Examination of Different Methodological Approaches in 
Student School Behavior Research: The Issue of the Incomparability of Student Self-assessments.Pedagogická orientace, 
28. 627-662. 
Bendl, S. a kol. (2015). Vychovatelství: Učebnice teoretických základů oboru. Praha, Grada. 
 



Bendl, S., Voňková, H., Zvírotský, M. (2013). lmpact of the Bologna process two-cycle implementation on teacher training
in the Czech Republic.Pedagogická orientace, 23 (6).767-785.
Bendl, S., Voňková, H., Zvírotský, M. (2013). Boloňský proces a jeho dopady na strukturovaná studia učitelství. Praha:
Univerzita Karlova V Praze - Pedagogická fakulta.
Bendl, s. (2011)' Kázeňské problémy ve škole. Aktualizované a doplněné vydání. Praha, Triton.
Bendl, S., Prokop, J., Kohout - Diaz, M' (20IL). Mutations de l'école primaire et secondaire en République tchéque. ReVue
internationale d'éducation de Sévres, 58' 28-33.
Bendl, S. a kol. (20tL). Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha: Univerzita Karlova
v Praze - Pedagogická fakulta'

granty:
Výzkum kulturního obsahu učebnic matematiky pro Zš a nižší gymnázia, Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK,
Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2015 - 3t.t2'20t6
Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na
Univerzitě Karlově, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: ot.o7.2ot2 - 3L.t2.2oL6
Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Program: Programy Progres, Nosite|: UK, Poskytovatel:
U n iverzita Ka rlova, Trvá n í proj ektu : 0t'0!'20t7 - 3t.I2.202t

Působení v zahraničí

,/"
Podpis datum t0.6.202L
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Lucie Betáková Tituly doc. PhDr. M.A., Ph.D. 

Rok narození 1968 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 

Cizí jazyk – anglický jazyk 
garantka, vyučující 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1991 Mgr. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - anglický jazyk a 
literatura - český jazyk a literatura 
2002 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta – anglický jazyk 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1991 – 2011 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – odborná asistentka 
2011 – dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – docentka (vedoucí katedry, proděkanka) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 55 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 3 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

Anglický jazyk 2011 Univerzita Karlova WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ  4 53 

   

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

Dvořák, P., Betáková, L. (2019). Promoting Communication in the Classroom through Teacher Feedback. International 
Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 6 (5). 666-674. 
Betáková, L., Homolová, E., Štulrajterová, M. (2017). Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích. 
Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s. 
Betáková, L. (2015). Supporting Language Acquisition through Teacher Questioning. In Černá, M., Ivanová, J., Ježková, Š. 
(Eds.), Learner Corpora and English Acquisition 2015 (173-185). Pardubice: Univerzita Pardubice. 
 
Hobbs, M., P., Starr Keddle, J., Wdowyczynová, H., Betáková, L. (2014). Your Space 1. Učebnice pro základní školy a 
víceletá gymnázia. Plzeň, Fraus. 
Betáková, L. (2010). Discourse and Interaction in English Language Teaching. Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická 
fakulta. 
Betáková, L. (2006). Angličtina učitele angličtiny. Plzeň, Fraus. 
Betáková, L. (2014). English is (not) enough? The role of English in the Czech Republic. In Solly, M., Esch, E. (Eds.), 
Language Education and the Challenges of Globalisation: Sociolinguistic Issues 2014 (135-154). Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishing. 
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Betáková, L. (2012). Teacher Follow-up Move within Classroom Discourse. In Angouri, J., Daller, M., Daller-Treffers, J. 
(Eds.), The Impact of Applied Linguistics 2011 (23-26). London: Scitsiugnil Press. 
Betáková, L. (2010). Testing Advanced Spoken Interaction. In Mader, J., Urkun, Z. (Eds.), Recent Approaches to Teaching 
and Assessing Speaking 2010 (1-5). Iatefl, Darwin College: University of Kent. 
Betákolá, L., Dvořáková, K. (2011). Teaching English to learners with Limited Access to Foreign Language Instruction. 
Lingua Viva, VII (12). 17-25. 
Betáková, L., Dvořák, P. (2013). Profil absolventa studijního oboru učitelství cizího jazyka versus potřeby praxe. In kolektiv 
autorů, Metodický poradník pro učitele cizího jazyka 2013 (19). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Miroslava Černochová Tituly doc., RNDr., CSc. 

Rok narození 1958 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Karlova pp 40 

   

   

   

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

Elektronická podpora vzdělávání v přírodních vědách 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1982 RNDr. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta – pedagogika 
1989 CSc. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta – obecná fyzika 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1982 – 1984 Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta – interní vědecký aspirant 
1985 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – vysokoškolský učitel 
 
Garantka studijních programů na PedF UK: 
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy- technická a informační výchova 
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 4 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 21 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

Pedagogika 2004 Masarykova 
univerzita v Brně 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 5 104 

   

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

Voňková, H., Černochová, M., Selcuk, H., Hrabák, J., Králová, K. (2019). The Application of Anchoring Vignettes in the 

Analysis of Self-assessment of ICT Skills. A Pilot Study Among Czech Secondary School Students. In Passey, D., Bottino, R., 

Lewin, C., Sanchez, E., Empowering Learners for Life in the Digital Age 2019 (243-252). Switzerland: Springer. 

Henriksen, D., Henderson, M., Creely, E., Ceretkova, S., Černochová, M., Sendova, E., Sointu, E., Tienken, C. (2018). 

Creativity and Technology in Education: An International Perspective Technology. Knowledge and Learning, 23. 409-424. 

Černochová, M., Selcuk, H. (2019). Digital Literacy, Creativity, and Autonomous Learning. In Tatnall, A., Encyclopedia of 

Education and Information Technologies 2019 (1-8). Cham: Springer. 



Henriksen, D., Henderson, M., Boker, D., Čeretkovó, S', Černochovú, M, (2017). Developing creativity in teochers ond
learners, ln Loi, K., Voogt, J., Knezek, 6., Rethinking Learning in a Digital Age: EDlJsummlT 2077, Summary Reports (54-

58). Bulga ria : EDU su mm lT.

černochová, M,, Vanĺček, J. (2015). tnformatics education: current stote and perspectives of devetopment Within the
system of Field didactics in the Czech Republic. lnternationol Journal of lnformation and Communication Technologies in
Educotion,4. 14-31,

černochová, M., Jeřábek, T., Vaňková, P' (2o!7). DlYLab as a Way for student teachers to understand a learning process.
ln Webb, M., Tatnall, A., Tomorrow's Learning: lnvolving Everyone. Learning with and about Technologies and Computing
2017 (376-386). Heidelberg: Springer New York LLC.

Černochová, M., Čuma, R., Selcuk, H. (2018). Forming concepts for programming conditional statements in the primary
school. ln Dagiené, V., Egié, J., Constructionism 2018, Constructionism, Computational Thinking and Educational
lnnovation: conference Proceedings 2018 (543-546). Vilnius University: Faculty of Philosophy and lnstitute of Data Science
and Digital Technologies.
černochová, M., Voňková, H., štípek, j., Černá, P' (2019). How Do Learners Perceive and Evaluate Their Digital Skills?'
lnternational Journal of Knowledge Society Research, 9.37-47.
černochová, M., Jeřábek, T., Vaňková, P. (2ot7). DlYLab as a Way for Student Teachers to Understand a Learning Process.
11th lFlP World Conference on Computers in Education (WCCE). 376-386.
Vonĺček, J., černochová, M. (2O15). Didoktiko informatiky na startu. ln Stuchtĺkovó, l., Jonĺk, T., oborové didaktiky: vývoj -

stov - perspektivy 2015 (159-188). Brno: Mosarykovo univerzita.

granty:

Faktory ovlivňujícísebehodnocení lCT dovedností studentů středních škol, Program: Standardní projekty, Nositel: UK,
Poskytovatel: Grantová agentura Čn, (lp projektu: GA17-o2993s), Trvání projektu: Ot'ot.Ţol7 -31'tz.z}tg
Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel:
Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01'2017 - 31'.12.202t
Podpora rozvoje informatického myšlení (PRlM), Program: operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Nositel: UK,
Poskytovatel : Evropská u nie, Trván í projektu : 0t'!0.20t7 - 30.09. 2020
Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na
Univerzitě Karlově, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trváníprojektu:01.07.2012-3t.l2.20L6
Do lt Yourself ln Education: Expanding digital competence to fosteer agency and collaborative learning,
Program: Lifelong Learning Programmes, Nositel: UK, Poskytovatel: Evropská unie, Trvání projektu: 01.01.2014 -

31.L2.20t6

dalšíaktivity:
1) od 2007 vedoucí pracovnískupiny RDC ''Teach Education and Digital technology'' při ATEE (Association for
Teacher Education in Europe)
2) člen pracovnískupiny TGW ''Advancing computational thinking in 2].st century learning'', ''Creativity in a
technology enhanced curriculum", resp ''Developing creativity in teachers and learners'' při EDUsummlT UNESCO v
2013,2015,20t7 a2Ot7
3) od 2005 člen lFlP (lnternational Federation for lnformatics Processing)
4) člen vědecké rady na PedF UK
5) od 1979 členem Jednoty českých matematiků a fyziků
6) recenzent časopisu EJTE (European Journal for Teacher education)
7) editor dvou monotematicky zaměřených čísel časopisu Pedagogika (3/2ot5 Digitální technologie ve vzdělávání
současný stav, problémy a trendy, 3/20t8 Education Futures for the Digital Age: theorv and practice)
Působení v zahraničí
kratší stáže v úhrnné délce cca 3 měsíce (stážista, lektor, výzkumník): Austrálie, Mexiko, USA, Španělsko, UK, Belgie,

Podpis 1-,' datum t0.6.202t
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Tomáš Ditrich Tituly RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1981 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 

Základy kvantitativního výzkumu a statistické zpracování dat (garant předmětu, přednášející) 
Školitel 
Člen oborové rady 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000 – 2006: učitelství matematiky a biologie pro SŠ, Pedagogická fakulta JU 
2006 – 2011: doktorské studium Biologie ekosystémů, Přírodovědná fakulta JU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2006 – 2009, Pedagogická fakulta JU, odborný pracovník 
2009 – dosud, Pedagogická fakulta JU, odborný asistent 
Garant bakalářského studijního oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Pedagogická fakulta JU, 2017-
2019 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 39 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 17 

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 57 58 >100 

   

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

Ditrich, T., Janda, V., Vaněčková, H., Doležal, D. (2018). Climatic Variation of Supercooling Point in the 
Linden Bug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). Insects, 9. 144. (70%) 
Ditrich, T. (20118). Supercooling point is an individually fixed metric of cold tolerance in Pyrrhocoris 
apterus. Journal of Thermal Biology, 74. 208-213. (100%) 
Ditrich, T. & Čihák, P. (2017). Efficiency of subaquatic light traps. Aquatic Insects, 38. 171-184. (80%) 
Ditrich, T. & Papáček, M. (2016). Differences in prey capture in semiaquatic bugs (Heteroptera: 
Gerromorpha). Entomological Science, 19. 34-41. (80%) 
Boukal, T., S., Ditrich, T., Kutcherov, D., Sroka, P., Dudová, P., Papáček, M. (2015). Analyses of 
Developmental Rate Isomorphy in Ectotherms: Introducing the Dirichlet Regression. PLoS ONE 10 (6). 
e0129341. (30%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Edvard Ehler Tituly RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Karlova pp 40 

   

   

   

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

Základy kvantitativního výzkumu a statistické zpracování dat. 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2003 Mgr. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – biologie 
2010 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – antropologie 
2013 RNDr. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – antropologie a genetika člověka 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2005 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – odborný asistent 
2017 – dosud Institut molekulární biologie AVČR – výzkumník 
2015 – 2017 Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň - adjunkt 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 35 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 31 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   224 

   

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

Machová, M., Ehler, E. (2018). Genetika a molekulární biologie: proč to žáci (ne)chápou?. In Vojíř, K., Pavlasová, L. (Eds.), 

Trendy v didaktice biologie 2018 (84-85). Praha: Univerzita Karlova v Praze. 

Vaněk, D., Sasková, L., Josefiová, J., Votrubová, J., Emmerová, B., Ehler, E., Stenzl, V. (2016). Průvodce DNA testováním a 

genetickou genealogií. Praha: Forenzní DNA servis, s.r.o.. 

Hrušková, G., Ehler, E. (2014). Výsledky Adamsova testu skoliotického zakřivení páteře u žáků základních škol. Praktický 

lékař, 94. 137-140. 

Ehler, E., Vaněk, D., Stenzl, V., Vančata, V. (2011). Y-chromosomal diversity of the Valachs from the Czech Republic: Model 

for isolated population in Central Europe. Croatian Medical Journal, 52. 358-367. 

Ehler, E., Novotný, J., Juras, A., Chylenski, M., Moravčík, O., Pačes, J. (2019). AmtDB: a database of ancient human 

mitochondrial genomes. Nucleic Acids Res, 47(D1). D29-D32. 



Chylenski, M., Ehler, E,, Somel, M., Yokd, R., Krzewinska, M., Dobert, M., Juras, A., Marciniak, A. (2019). Ancient
Mitochondrial Genomes Reveal the Absence of Moternal Kinship in the Burials of Catalhoyuk People and Their Genetic
Affinities. Genes, 10 (3). 207.

Juras, A., Chylenski, M., Krenz-Niedbala, M., Malmström, H., Ehler, E., Pospoeszny, L., Lukasik, S., Bednarczyk, J., Piontek,
J., Jakobsson, M., Dabert, M, (2017). lnvestigating kinship of Neolithic post-LBK human remains from Krusza Zamkowa,
Poland using ancient DNA. Forensic Science lnternational: Genetics, 26. 3O-39.
Juras, A., Krzewinska, M', Nikitin, A., Ehleľ, E., Chylenski, M., Lukasik, S., Krenz-Niedbala, M., Sinika, V., Piontek, J', lvanova,
S., Dabert, M., Götherström, A. (2oI7). Diverse origin of mitochondrial lineages in lron Age Black Sea Scythians. Scientific
Reports, 7. L-tî.
Chylenski, M., Juras, A., Ehler, E., Malmström, H., Piontek, J,, Jakobsson, M., Marciniak, A., Dabert, M. (2017). Late
Danubian mitochondrial genomes shed light into the Neolithisation of Central Europe in the Sth millennium BC. BMC
Evolutionary Biology, t7. 80-91.
Ehler, E., Vaněk, D. (20L7). Forensic genetic analyses in isolated populations with examples of central European Valachs
and Roma. Journal of Forensic and Legal Medicine, 48.46-52.

granty:
Cz.02.2'69/0.o/o.o/1'6_0t8/ooo2732, Modernizace stávajících a tvorba doktorských studijních programů na VšCHT Praha,
VšCHT, Praha. (spolupracovník) (2oI7 _2o2t)
Symfonia ll (UMO-2014/12/w/Nz2/00466) project, lnstitute of Anthropology, Adam Mickiewicz University, poznan,
Poland. (spolupracovník) (201a - 201-5)
TAČR Gama (TGo1010066): Software solution for displaying interpopulation relations not only for genomic data' (hlavní
řešitel) (20L_2o!9)
MšMT (MSMT-213so/2olg-2,8J20PL063): Ancient DNA study of Bronze and lron Age human populations from central
Europe (hlavní řešitel) (2020 _ 2022)

Člen organizačního/přípravného výboru následujících odborných konferencí: Forensica 2008, Prague, Czech
Rep u b ic; Forensi ca 20to, Telč, Czech Repu bt c; 3 rd Bon Works h o p an d Confe ľence 20 t5, P ragu e, Czech Repu bl tc;
Trendy d daktice bi ologre 20 18, P rague, Czech Re pu bl c; Tren dy d id a ktice biolog e 2020, Prague, Czech

bt c.

Působení v zahraničí
2OO2 - 2003 Durham University - visiting researcher ,20t5 _ 20L7 Uniwersytet im' Adama Mickiewĺcza w Poznaniu -

- visitin2006 Un researcherof
Podpis 4h datum t0.6.2021
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Lubomír Hanel Tituly prof., RNDr., CSc. 

Rok narození 1956 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Karlova pp 24 

ČZU - Fakulta životního prostředí pp 4 

   

   

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

člen oborové rady 
školitel 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1982 RNDr. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – systematická biologie 
1989 CSc. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - biologie 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1980 – 1982 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - studijní pobyt na Katedře genetiky a Katedře zoologie 
1991 – dosud Agentura ochrany přírody ČR, Správa CHKO Blaník – vedoucí oddělení 
2000 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – vysokoškolský učitel 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 31 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 25 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 2 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 3 

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

Zoologie 2003 Univerzita Komenského 
v Bratislavě 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 10 15 120 

Ekologie 2007 Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

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

Hanel, L., Dyldin, Y., Andreska, J. (2018). The brook lamprey (Lampetra planeri) and Ukrainian lamprey (Eudontomyzon 

mariae) in the Czech Republic: general biology, ecology, distribution and status with recommendations for conservation. 

In Moss, R., Lampreys: Evolution, Distribution and Use in Research 2018 (1-26). New York: Nova Science Publishers. 

Dyldin, Y., Hanel, L., Plesník, J., Orlov, A., Nikitin, V. (2018). Morphometric and meristic variability in lampreys of the genus 

Lethenteron (Petromyzontida: Petromyzontiformes) in Sakhalin Island rivers. In Moss, R., Lampreys: Evolution, Distribution 

and Use in Research 2018 (27-56). New York: Nova Science Publishers. 

Dyldin, Y., Orlov, A., Velikanov, A., Makeev, S., Romanov, V., Hanel. L. (2018). An Annotated List of the Marine and Brackish 

- Water Ichthyofauna of Aniva Bay (Sea of Okhotsk, Sakhalin Island): 2. Cyclopteridae MINUS SIGN Molidae Families. 

Journal of Ichthyology, 58. 633-661. 



Dyldin, Y', Hanel, L., Romanov, V., Plesnĺk, J. (2017). A Review ot the Genus Thymallus (Pisces: Salmoniformes, Salmonidae,
Thymallinae)with Toxonomic Notes. !n Honel, L', Bulletin Lompetro 2017 (L03-126). Vtašim: Český svaz ochróncťl přírody
zókladní organizoce Vlašim.
Hanel, 1., Andreska, J. (2016). Lompreys in Central Europe: History and Present Stote. ln Orlov, A., Beamish, R., Jawless
Fishes of the World 2016 (3-31). Newcatle: Cambridge Scholars Publishing.

Andreska, J., Hanel, t. (2015). Historical occurrence and extinction of Atlantic salmon in the River Elbe from fourteenth
to the twentieth centuries. Archives of Polish Fisheries, 23.3-16.
Lusk, S., Lojkásek, B., Hanel, L., Lusková, V., Hartvich, P' (2015). The current threat level of fish in river network of
individual sea-drainage areas in the Czech Republic. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales, 64.251-261.
Hanel, 1., Andreska, J., Kava, T. (2016). Extinction and Experience with Repatriation of Atlantic Salmon (Salmon salar) in
the River Elbe Basin (Central Europe). ln Daniels, J. (Eds.), Advanced in Environmental Research 2016 (39-60). New York:
Nova Science Publisher.
Hanel. L., Andreska, J. (2015). lchtyofauna a rybářství Prahy: historie a současný stav. Praha: Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, rrajské středisko Praha a střední Čechy.

Granty:
Prvouk P 02 Environmentální výzkum
Q 16 Environmentální výzkum
Projekt ''Vážky" Českého svazu ochránců přírody (garant)
Projekt ''Ryby a mihule České republiky'' Českého svazu ochránců přírody (garant)
ostatní:
Člen redakční rady časopisu Živa
Člen redakční rady časopisu Pod Blaníkem
Člen redakční rady Vlastivědného sborníku Podblanicka (šéfredaktor přírodovědné části)
Člen redakční rady časopisu Akvárium a terárium
Šéfredaktor časopisu Biologie-Chemie-Zeměpis
Šéfredaktor mezinárodního bulletinu Lampetra
odborný recenzent pro časopisyŽiva, Natura Pragensis, Bohemia centralis, Folia Zoologica,Zoology of Middle East
odborná recenze studie ''Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the lntergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services"
odborné revize textů pro přírodovědné filmy (lMAX, Žraloci, Život v moři)
Spolupráce na scénáři a účast na filmu Blaník (z cyklu Krajinou domova)
Popularizační přednášky o ochraně přírody a vedení přírodovědných exkurzí pro Podblanické ekocentrum ve Vlašimi
oponent dizertačních prací na ostravské a Jihočeské univerzitě
Předseda Krajské biologické olympiády
odborný lektor vzdělávacího programu: Člověk a příroda, Prostředí, příroda a environmentální vzdělávání (Projekt;
Rozvoj sítě krajských středisek EVVO středočeského kraje)
Lektor v rámci specializačního studia AkVakultury pro rybáře, Jihočeská Univerzita v českých Budějovicích
člen české společnosti zoologické
Člen lntrodukční komise ČR Ministerstva zemědělství
Člen Komise pro posuzování projektů nevládních organizací při Ministerstvu životního prostředí(okruhy ochrana
přírody, ekologická výchova),
Posuzovatel projektů Grantové agentury AV ČR
Expert V soudních případech, týkajících se poškození biotopů s výskytem mihulí a chráněných druhů ryb
Člen Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti
Správce ichtyologické bibliotéky (www'biblioteka.cz)
Člen vědecké rady Pedagogické fakulty UK Praha, Člen oborové rady Fakulty lesnické a environmentálníČZU
Významné granty a projekty
Projekt ''Vážky'' českého svazu ochránců přírody (garant)
Projekt ''Ryby a mihule České republiky" Českého svazu ochránců přírodv (garant)

Působení v zahraničí

Podpis datum 70.6,2021"
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Katarína Holcová Tituly doc., RNDr., CSc. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta pp 40 

   

   

   

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

Teorie a využití praktických metod a forem výuky (garantka, vyučující) 
členka oborové rady 
školitelka 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1987 Mgr. (p. g.) Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – geologie 
1987 RNDr. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – geologie a geochemie 
1991 CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - paleontologie 
 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1990 – 1991 Univerzita Komenského v Bratislave – odborný asistent 
1993 – 2002 Univerzita Karlova v Praze – odborný asistent 
2003 – dosud Univerzita Karlova - docent 
Garantka studijních programů Geobiologie (NMgr. – PřF UK), Praktická geobiologie (Bc. – PřF UK), Geologie (Bc – PřF, FF 
UK.) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 12 

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

Paleontologie 2003 Univerzita Karlova v 
Praze 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 309 243 200 

   

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

Reichenbacher, B., Gregorová, R., Holcová, K., Šanda, R., Vukić, J., Přikryl, T. (2018). Discovery of the oldest Gobius 
(Teleostei, Gobiiformes) from a marine ecosystem of Early Miocene age. Journal of Systematic Palaeontology, 16. 493-
513. 
Schneiner, F., Holcová, K., Milovský, R., Kuhnert, H. (2018). Temperature and isotopic composition of seawater in the 
epicontinental sea (Central Paratethys) during the Middle Miocene Climate Transition based on Mg/Ca, delta O-18 and 
delta C-13 from foraminiferal tests. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 495. 60-71. 
Hradil, D., Hradilová, J., Holcová, K., Bezdička, P. (2018). The use of pottery clay for canvas priming in Italian Baroque - An 
example of technology transfer. Applied Clay Science, 165. 135-147. 



Holcovő, K,, Dolákovó, N., Nehybo, S., Vacek, F. (2018). Timing of Langhian bioevents in the Carpathian Foredeep ond
north ern Pannonian Basin in relation to oceonographic, tectonic and climatic processes. Geotogicat Quarterly, 62. 3-17.
Kopecká, J', Holcová, K., Nehyba, S', Hladilovó, š., Brzobohatý, R., Bitner, M. (201s). The earliest Badenian Planostegina
bloom deposit: reflection of an unusual environment in the westernmost Carpathian Foredeep (Czech Repubtic). Geologicat
Quarterly, 62. 18-37.

Holcová, K., Hrabovský, J., Nehyba, S., Hladilová, S., Doláková, N', Demény, A. (2015). The Langhian (Middle Badenian)
carbonate production event in the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Central Paratethys):a multiproxy record.
Facies, 67.4t9.
Holcová, K., Brzobohatý, R., Kopecká, J', Nehyba, S. (2015). Reconstruction of the unusual Middle Miocene (Badenian)
paleoenvironment of the Carpathian Foredeep (Lomnice/Tišnov denudational relict, Czech Republic), Geological
Quarterly, 59. 654-678.
Holcová, K., Holcová, M' (2016). Calcareous nannoplankton in the Upper Jurassic ma rine deposits of the Bohemian
Massif: new data concerning the Boreal-Tethyan communication corridor. Geological Quarterly, 60. 624-636.
He|al, S', Holcová, K. (20t7). Response of foraminiferal assemblages on the middle Eocene climatic optimum and
following climatic transition in the shallow tropical sea (the south Fayoum area, Egypt). Arabian Journal of Geosciences,
2077, vol. tO (2). L-21.
Dudák, J., Karch, J., Holcová, K., Žemlička, J. (2ot7)' X-ray imaging with sub-micron resolution using largearea photon
counting detectors Timepix. Journal of lnstrumentation, t2 (IZ\. CL2O24.

granty:
Geochemické indikátory schránek foraminifer jako klíč k interpretaci paleoprostředí v epikontinentálním moři, Program:
Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: oL.o1,.2oL4 -3!,t2'2ot6
Vliv evolučního potenciálu mořského planktonu na koloběh uhlíku v oceánu a klimatické změny, Program:PRIMUS:
Lékařské vědy a biomedicína, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: ot.ot.zozo -31.t2,2o22
Geologie, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Nositel: RUK UK, Poskytovatel:Unĺveľzita
Ka rl ova, Trvá n í p roj ek tu : 0L.O7 .2oI2 - 3t.I2'2ot6
Geologie, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Kar|ova, Trvání projektu: ot,ot,zoL7 -
31..r2.202L
Komplexní paleobiologická analýza vybraných lokalit mezozoika a terciéru Západních Karpat, Program: šestý rámcový
program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti, Nositel: UK, Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, (lD projektu: 7AMB14SK2OI),Trvání projektu: ot.o7.2ot4 -3L,t2'2oL5
Geomateriály - Geoprostředí _ Geoprocesy, Program: Projekty specifického vysokoškolikého výzkumu na UK, Nositel: UK,
Poskytovatel : Univerzita Ka rlova, Trvání projektu : 01'01'201 7 - 3L.t2.2otg
Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentníschránky mořských živoč'.'., Program: StandardnÍ projekty, Nositel: UK,
Poskytovatel: Grantová agentura Čn,1lo projektu: GA18-o5935s),Trváníprojektu:oL.o1.2018 -3L.t2.2o2o
oceánografická záhada Mediterán-Paratethys v období langhu - hydrografie a paleoceánografie na základě ĺzotopů
neodymu ve schrákách foraminifer, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovateĺ; órantová agentura čR, 1loprojektu: GA20-05872s), Trvání projektu: ot.ot.2ozo - 3t.t2'2o22
P nprava čitele a učiteská profes e kontextu vědy a vÝzku ffiU, P rogram P Progres, N ositel U K, Pos kytovate
Univerzita Ka

rogramy
Trván ektu 01 0 t .2077 3 1. 12. 202t

Působení v zahraničí

Podpis
/

datum LO.6.202L
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Kateřina Jančaříková Tituly doc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Karlova pp 40 

   

   

   

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

Environmentální výchova ve výuce biologie (přednášející) 
členka oborové rady 
školitelka 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1993 Mgr. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - biologie 
2009 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - pedagogika 
2009 PhDr. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – biologie a ekologická výchova 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1999 – 2007 DDM Praga 8, lektorka, vedoucí oddílu, vedoucí táborů 
2007 – dosud Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – vysokoškolská učitelka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 25 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 31 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 

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

Pedagogika 2020 Univerzita Karlova WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 21 5 15 

   

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

Jančaříková, K. (2020). The activity “At the Swallow’s Nest” and its use in developing environmental ethics in primary 

school pupils. Pedagogika. Ethics and moral. In print. 

Jančaříková, K. (2020). The activity “At the Swallow’s Nest” and its use in developing environmental ethics in primary 

school pupils. Pedagogika, 69 (4). Ethics, Morality, and School. 

Jančaříková, K., Severini, E. (2019). Uses of augmented reality to for development of natural literacy in Preprimary 

education. In Augmented Reality in Educational Settings 2019 (24-55). Australia: University of New England. 

Jančaříková, K. (2019). Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. 2. rozšířené 

vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. 

Jančařík, A., Jančaříková, K. (2017). Teaching aids and work with models in e-Learning environments. The Electronic 

Journal of e-Learning, 15 (3). 244-258. 



Jančaříková, K., Mazáčová, N' (2015). Environmentálnívzdělávání a výchova. ln Frouz, J', Maldan, B', PříleŽitosti a výzvy
environ m entá l n ího výzku mu, 20L5 (23L-249|. Praha : Karol i n u m.
Jančaříková, K., Pavlasová, L. (2018). Dovednost studentů učitelství biologie aplikovat teorii dIdaktických situaci při
přípravě na výuku' Scientia in educatione, 9 (1). 48-65.
Jančaříková, K. (2016)' Problémy generace Z a alfa spojené s fenoménem odcizování člověka přírodě. Speciální
pedagogika, 26 (2), I3t-t44.
Jančaříková, K., Kapuciánová, M. (20L2). Environmentálnívýchova v předškolním vzdělávání- hledáníoptimálnípodoby.
Envigogika, T (1).

Jančaříková, K. (2009). Hledáníoptimálnípodoby realizace environmentálnívýchovy na prvním stupniZŠ' Envigogika,4
(1).1-e.
Jančařík, A., Jančaříková, K. (2010). Wiki Tools in the Preparation and support of e-Learning Courses. The Electronic
Journal of e-Learning, S (2). t23-132.

Granty:
Věda do škol - Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků Karlovarského kraje, Program: operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Nositel: UK, Poskytovatel: Evropská unie, Trváníprojektu:01''01.2013 -3!.t2'20!4
Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel:
Univerzita Karlova, Trvání projektu: 0t.0t.20t7 - 3t.t2.20Żt
Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel; Grantová
a8entura Čn, 1lo projektu: GA16-177o8s), Trvání projektu: o1'o1.2016 - 3t.t2.2}1'8
Environmentální výzkum, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Nositel: RUK UK,
Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 0t.o7.20t2 - 3t.t2.20t6
Environmentální výzkum, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu:
0t.01.20r7 - 3t.t2.202t
odpovědná spotřeba - podklady pro vzdělávání k udrž|telnému Životnímu stylu, Program TAČR (TLo]'o00].].7), členka
řešitelského kolektivu (20t8-2o2!\
Environmentální kompetence dětí Program TAČR, (TBo5oMZPooL), členka řešitelského kolektivu, osoba zodpovědná za

kvalitativní část výzkumu (20!6).

ostatní:
Člen poradnískupiny pro přípravu Státního programu EVVO a environmentálního poradenství na léta 2016-2025
(201s-2016),

Člen pracovnískupiny pro EWo při Ministerstvu životního prostředí (od 2Ot7 dosud)'
Č|en poradnískupiny Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj české republiky (2010 - 2015).
Kontaktní osoba Regionálního centra expertízy česko (od 2017 dosud).
Spolupráce na tvorbě koncepce metodické podpory pro Environmentální výchovu jako průřezové téma pro základnía
gymnaziální vzdělávání. Resortní úkol VÚp - Výzkumného ústavu pedagogického v letech 2009 - 2011. Výstupem jsou
Doporučené očekávané výstupy průřezového tématu Environmentální výchova pro základní školy a pro gymnázia.
Člen týmu připravujícího minimetodiku předškolní8ramotnostiS dětmi za přírodou (NÚV, 2015).
Člen řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávánía osvěţy hl. m. Prahy (2ot6-2o25).
Člen Poradnískupiny EVVO Magistrátu hl. m' Prahy (od 2008 dosud).
Člen komise pro životní prostředí Lysá nad Labem (od 2015 dosud).
Člen vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (l.I.2072 - 30.6. 2014),
člen rady projektu PRoGREs Q16 - Environmentálnívýzkum (od 20]"6 dosud),
člen rady projektu PRVOUK 02 - Environmentální výzkum (20t2 _ 20t6),
člen redakční rady časopisu Envigogika (od 2008 dosud).
Působení v zahraničí

Podpĺs datum 10.6.2027
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Miroslav Králík Tituly doc. RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1973 typ vztahu k VŠ bud. 
DPP 

rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

bud. 
DPP 

rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta pp. 40 

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

Člen oborové rady 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2004 Ph.D. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – antropologie 
2004 RNDr. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – antropologie 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000 - 2004 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – odborný pracovník 
2004 - 2009 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – odborný asistent 
2009 - dosud Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta - docent 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 78 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 44 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

Antropologie 2009 Masarykova 
univerzita 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 117 143  

   

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

Juras, A., Chyleński, M., Ehler, E., Malmström, E., Źurkiewicz, D., Włodarczak, P., Wilk, S., Peška, J., Fojtík, P., 
Králík, M., Libera, J., Bagińska, J., Tunia, K., Klochko, V., I., Dabert, M., Jakobsson, M., Kośko, A. (2018). 
Mitochondrial genomes reveal an east to west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations. 
Scientific Reports, 8 (1). 11603-11603. 
Králík, M., Hupková, A., Zeman, T., Hložek, M., Hlaváček, L., Slováčková, M., Čuta, M., Urbanová, P. (2019). 
Family effects on the digit ratio (2D:4D): The role of the interbirth interval. American Journal of Human 
Biology, 31 (4). 
Králík, M., Ingrová, P., Kozieł, S., Hupková, A., Klíma, O. (2017). Overall trends vs. individual trajectories in 
the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence. 
American Journal of Physical Anthropology, 162 (4). 641–656. 
Králík, M., Klíma, O., Urbanová, P., Polcerová, L., Čuta, M. (2018). Morphometric Sex Estimation from the 
Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software. In Reuter, M., Wachinger, Ch., Lombaert, H., Paniagua, B., Lűthi, 



M., Egger, B. (Eds.), Shope in Medicol lmaging 2018 (78-89). Spain, Springer Nature Switzerlond AG.
Krőlík, M., Polcerovó, L', Čuta, M. (2019). Sex Differences in Frequencies of Dermotoglyphic Patterns by
lndividual Fingers. Annals of Human Biology,46 (3). 231-245.

Jurda, M., Urbanová, P., Králíţ M. (2015). The Post-Mortem Pressure Distortion of Human Crania
Uncovered in an Early Medieval Pohansko (Czech Republic) Graveyard. lnternational Journal of
Osteoarchaeology, 25 (4). 539-549.
Králík, M., Urbanová, P., Wagenknechtová, M' (2014). Sex assessment using clavicle measurements: lnter-
and intra-population comparisons. Forensic Science lnternational , 234. L81..

Liczbińska, G., Králík, M, (2020). Body size at birth in babies born during World War lt: The evidence from
Poland. American Journal of Human Biology, 32 (6). eBan.
Wright, D., Nejman, L., D'errico, F., Králík, M., Wood, R., lvanoV, M., Hladiĺová, š' 1zorł;' An Early Upper
Palaeolithic decorated bone tubular rod from Pod Hradem Cave, Czech Republic. Antiquity, 83 (339). 30-46.

Granty:
Vzdělávacĺ pľojekty: Fond rozvoje vysokých škol (FRVš) nebo Fond rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU)
2007 -2020, příjemce nebo spolu-příjemce: 15 projektů.
https ://www. mu ni.czllide/183 1.3-miroslav-kra li k/proiektv?paee=1

Akademické funkce a další
Garant studijního programu Antropologie (bakalářský a navazující magisterský), zástupce ředitele ústavu
pro
pedagogické záležitosti, člen oborové rady doktorského studia Antropologie, člen Vědecké rady
Přírodovědecké
faku MU
Působení v zahraničí

Podpis Datum t0.6.2027
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Psychologie 

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

Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 h/t do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 h/t do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

Západočeská univerzita v Plzni pp. 0,5 

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

Metodologie vědecké práce (garant, přednášející, konzultující, 50 %) 
Metodologie pedagogického a psychologického výzkumu (přednášející, konzultující, 50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty; Masarykova univerzita 
Studijní obor: obecná psychologie 
Titul: doktor (Ph.D.) 
 
(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty; Masarykova univerzita 
Studijní obor: psychologie 
Titul: doktor (PhDr.) 
 
(2009) Pedagogická fakulta; Západočeská univerzita v Plzni 
Studijní obor: český jazyk, hudební výchova 
Titul: magistr (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Dalibor Kučera je členem rady Českomoravské psychologické společnosti pro období 2018–2022, od roku 
2018 předsedou sekce Obecná a teoretická psychologie ve vědecké radě konference ICP2020/2021, od roku 
2016 členem České asociace pedagogického výzkumu a od roku 2015 členem výkonné a technické redakce 
časopisu Pedagogika, vydávaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2018 rovněž 
působí jako člen Etické komise Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V letech 
2016–2018 byl řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT (Komputační psycholingvistická analýza 
českého textu) podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S). 
 
2013 – dosud:  Odborný asistent oddělení psychologie, Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická 
  fakulta Jihočeské univerzity 
2016 – 2018:  Odborný výzkumný pracovník, Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta  
  Jihočeské univerzity 
2010 – 2016:  Středoškolský učitel, Gymnázium Omská, Praha 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 7  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 3  

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 14 1 129 
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Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z 
praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Havigerová, J., M., Haviger, J., Kučera, D. & Hoffmanová, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk of 

Depression. Frontiers in Psychology, 10. (25 %) 

Kučera, D. & Haviger, J. (2019). Analysis of formal characteristics of text in the CPACT Research: 

Enhancing the LIWC linguistic processing for the Czech language. Journal of Advanced Research in Social 

Sciences and Humanities, 4(2). 57-65. (50 %) 

Kučera, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting: Using 

Computerized Optometric Handwriting Analysis in Psychological Assessment, Computer Comparative 

Graphometry in the IPCH Research. In Chernov Y. & Nauer M., A. (Eds.), Handwriting Analysis. 

Validation and Quality 2018 (119-134). Berlin: Neopubli. (100 %) 

Kučera, D. & Havigerová, J., M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application in 

psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1). 61-72. (50 %) 

Kučera, D., Haviger, J. & Havigerová, J., M. (2020). Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic 

Analysis of a Stylistically Differentiated Czech Text. Psychological Studies, 65. 336-348. (66 %) 

 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy (Modern 
Psychology: Main Fields and Questions of Contemporary Psychological Science). Praha: Grada. (100 %) 
Kučera, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém 
výzkumu (Self-report and other report questionnaires in psychological research). In Kučera, D., 
Havigerová, J., M., Haviger, J., Cvrček, V., Komrsková, Z., Lukeš, D., Jelínek, T., Urbánek, T., Franková, J. 
(Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (CPACT Research: 
Computational psycholinguistic analysis of Czech text) 2018 (31-42). České Budějovice: PF JU. (100 %) 
Kučera, D. (2015). Psychologie v perspektivě vědy a vzdělávání (Psychology in the Perspective of 
Science and Teaching). In Kučera, D. (Ed.), Psychology Now!: Sborník odborných prací ze seminářů 

psychologie 2015 (4-7). České Budějovice: PF JU. (100 %) 
 

Působení v zahraničí 

2021/02 – 2021/06: Fulbright-Masarykovo stipendium – Komise J. W. Fulbrighta; „Personality 
Processes and Oral Communication: A Cross-linguistic Psychological Analysis on English and Czech“; 
University of Arizona, USA 
2016/04 – 2016/06: Výzkumná stáž Norway Funds CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral 
Scholarship Programme; „School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation 
and the Exchange of Good Practices“ (NF-CZ07-INP-5-4342015); Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim, NO 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Anna Kucharská Tituly doc., PaedDr., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta pp 40 

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

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce přírodovědných předmětů 
členka oborové rady

Údaje o vzdělání na VŠ 

1986 PaedDr. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – speciální pedagogika 
2006 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – pedagogická psychologie 
2006 PhDr. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – pedagogická psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1991 – 1993 Krajská pedagogicko-psychologická poradna SKNV – speciální pedagog, psycholog 
1994 – 1995 Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR – psycholog, speciální pedagog 
1995 – 2000 Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6 - psycholog, speciální pedagog 
2003 – 2005 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – vědecký pracovník 
1995 – 2015 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – odborný asistent 
2015 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – docent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 22 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 47 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 3 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 13 

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

Speciální pedagogika 2015 Univerzita Karlova WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 5 2 150 

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

Mrázková, J., Kucharská, A. (2018). Inkluzivní proces pohledem rodičů. Speciální pedagogika, 28. 205-223. 
Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie: Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových 
skupinách. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. 
Kučerová, O., Kucharská, A. (2018). Acquiring penmanship and writing skills from the first to fifth grade of primary school: 
Joined-up writing vs. Comenia Script. Journal of Language and Cultural Education, 6. 1-13. 
Kucharská, A., Šmejkalová, M. (2017). Jazykové uvědomování u dětí mladšího školního věku. Gramotnost, pregramotnost 
a vzdělávání, 1. 37-65. 
Moll, K., Thompson, P., Mikulajová, M., Jagercikova, Z., Kucharská, A., Franke, H., Hulme, C., Snowling, M. (2016). 
Precursors of Reading Difficulties in Czech and Slovak Children At-Risk of Dyslexia. Dyslexia, 22. 120-136. 
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Kucharská, A. (2016). Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika. In Kucharská, A., Porozumnění čtenému u dětí 
s rizikem čtenářských obtíží – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze - 

Pedagogická fakulta. 

 
Kucharská, A., Seidlová-Málková, G., Špačková, K. (2015). Porozumění čtenému - vývojová dynamika a jeho předpoklady. 
In Kucharská, A., Porozumění čtenému III. Typický vývoj porozumění čtenému - metodologie, výsledky a interpretace 
výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. 
Kucharská, A. (2015). Porozumění textům u žáků 4. ročníků. Orbis scholae, 9. 69-86. 
Kucharská, A., Špačková, K. (2014). Foreign Language Aptitude of Czech Pupils with Specific Learning disabilities. 
Education and Science without borders, 9. 105-110. 
Kucharská, A. (2014). University students with learning disabilities at the Faculty of Education, Charles University in 
Prague. Health Psychology Report, 2. 39-48. 
Kucharská, A. (2013). Nespecifické výukové problémy. In Valentová, L., Školní poradenství I. 2013 (104-128). Praha: 
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. 
Hájková, E., Höflerová, E., Hejlová, H., Kucharská, A., Janovec, L., Babušová, G. (2015). Czech language in the 21st century 
school - V. Children's preconceptions within the educational framework of Czech language, research conclusions. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. 
 
garantka studijních programů: 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – Psychologie (Mgr. NMgr.), Pedagogická a školní psychologie (Ph.D.) 
 
granty: 
Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová 
agentura ČR, (ID projektu: GA13-20678S), Trvání projektu: 01.02.2013 - 31.12.2015 
Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol - testová diagnostická baterie, Program: Program na podporu 
aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Nositel: PedF UK, 
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, (ID projektu: TL01000365), Trvání projektu  
01.04.2018 - 31.03.2021 
Vztah kognitivních struktur žáka a struktur jazykového systému v procesu edukace českého jazyka, Program: Standardní 
projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, (ID projektu: GAP407/12/1830), Trvání projektu: 01.01.2012 - 
31.12.2015 
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, Program: Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Nositel: UK, Poskytovatel: Evropská unie, Trvání projektu: 01.01.2017 - 31.12.2019 
Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu, Program: PRIMUS: Humanitní a společenské vědy, Nositel: 
UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2017 - 31.12.2019 
Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: 
Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2017 - 31.12.2021 
Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na 
Univerzitě Karlově, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.07.2012 - 31.12.2016 
Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi, Program: Programy 
Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2017 - 31.12.2021 
Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení, Program: Grantová 
agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2011 - 31.12.2013 
Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy, Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: 
Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2015 - 31.12.2017 
 
Časopisy, redakční rady 
1994–2011 Členka redakční rady Zpravodaj pedagogicko-psychologického poradenství, IPPP ČR 
2010–dosud Psychologie pro praxi; členka redakčního kruhu pedagogické a školní psychologie, ISSN 1803-8670 
2011–dosud Pedagogika, členka výkonné redakce časopisu, ISSN 0031-3815 
2017–dosud Gramotnost, pregramotnost a vzděláváná, vedoucí redaktorka časopisu, ISSN 2533-7882 
Práce ve společnostech a komisích 
1994–dosud Místopředsedkyně České společnosti „Dyslexie“ 
1994-2005 Zakládající člen Dyscentrum Praha, členství ve výboru 
2006–2009 Členka pracovní skupiny MŠMT k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
2007–2008 Členka pracovní skupiny IPPP ČR ke státním maturitám u studentů se speciálními potřebami 
2008–2009 Členka rady expertů Psychodiagnostiky 



2009-dosud Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebamĺ na PedF UK
2009-dosud Č|enka pracovní komise rektora pro otázky studia studenţů se zdravotním postižením
2ot2_2o!4 Členka pracovnískupiny MšMT k nevázanému písmu
2oL2_2ot6 Členka rady programu PRVOUK, PedF UK v Praze
2013-dosud Členka Rady celoživotního vzdělávání při RUK v Praze
201'5-dosud Členka Vědecké rady PedF UK
2016-dosud Členka pracovní skupiny MšMT Společné vzdělávání
2016-dosud Členka oborové rady Pedagogické psychologie, Katedra pedagogiky a psychologie, Jihočeská univerzita
2017-dosud členka pracovního panelu Revizního pracoviště při ruÚv
2017_dosud členka Rady pro vnitřní hodnocení UK
2017_dosud členka rady programu PRoGRES, PedF UK
2017-dosud Hodnotitelka studijních programů (akreditace, NAÚ)
Praktické odborné zkušenosti
2006_20LL Hlavnímetodik v projektu VlP_Kariéra (2Oo7-2oo8), RšPP (2oo9-2o11)
20L7-20L2 Metodik vzdělávánív projektu RAMPs (lPPP ČR-NÚV)
2009-dosud Psychologické poradenství pro studenty UK v rámci Akademické psychologické poradny na PedF UK
2010-dosud KLlKA - poradenské služby škole, Pedagogicko-psychologická poľadna pro Prahu 6

2014-dosud odborná garance konferencí s mezinárodní účastí Čtu a stávám se čtenářem - propojení praxe a výzkumu,
PedF UK (dále 2016, 2018)
Recenzní činnost
Pro nakladatelství Portál, Wolters Kluwer, computer Press, Dyscentrum, ĺPPP ČR, vÚp Praha, NÚV, MšMT,

ikaP ol ro

2008 - 20t2 (4x 2 týdny) UK - senior researcher
2019 Slovensko (Erasmus) / ,/

t0.6.202t
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Michal Mergl Tituly prof., RNDr., CSc. 

Rok narození 1959 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická pp 40 

   

   

   

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

Člen oborové rady 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1984 RNDr. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta – geologie 
1993 CSc. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta – paleontologie 
 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1983 – 1987 Ústřední ústav geologický – odborný asistent 
2016 – 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze – vědecký pracovník 
1987 – dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická – vysokoškolský učitel 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 30 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 11 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

Paleontologie 1996 Univerzita Karlova WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 215 338  

Geologie 2017 Univerzita Karlova 

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

Mergl, M., Hoşgör, I., Yilmaz, O., Zamora, S., Colmenar, J. (2018). Divaricate patterns in Cambro-Ordovician obolid 
brachiopods from Gondwana. Historical Biology, 30 (7). 1015-1029. (50%). 
Vágnerová, P., Mergl, M., Benediktová, L., Kout, J. (2019). Kritická místa kurikula přírodopisu na 2. stupni ZŠ. I. Plzeň: 
Západočeská univerzita v Plzni. (25%) 
Mergl, M. (2018). The late Emsian association of weakly plicate brachiopods from Hamar Laghdad (Tafilalt, Morocco) and 
their ecology. Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, Abhandlungen, 290 (1-3). 153-182. (100%) 
Mergl, M., Frýda, J., Kubajko, M. (2018). Response of organophosphatic brachiopods to the mid-Ludfordian (late Silurian) 
carbon isotope excursion and associated extinction events in the Prague Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences, 
93 (4). 369-400. (50%) 
Mergl, M. (2019). Lingulate brachiopods across the Kačák Event and Eifelian-Givetian boundary in the Barrandian area, 
Czech Republic. Bulletin of Geosciences, 94 (2). 153-182. (100%) 
 



Tři systematické monografie, jeden z mnoha spoluautorů encyklopedické pubIikace Treatise on lnvertebrate
Palaeontology, part H, Revised (2000-2007), tři kapitoly v knihách, cca 130 publikací V recenzovaných periodikách a
sbornících (WoS, Scopus, mezinárodnía česká periodika), 25 publikacídidaktických a populárních včetně recenzovaných
geologických průvodců a recenzovaného monografického geologického průvodce.
2005 - dosud: Člen Vědecké rady Západočeské univerzity v Płzni.
2006 - dosud: člen Redakční ľady časopisu Bulletin of Geosciences (časopis s lF na WoS)
2008 - dosud: Člen Redakční rady časopisu Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodnívědy (časopis s lF
na Scopus).
L998 - 2005: Člen Vědecké redakce vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni'
zoLt_ 2016: Předseda Vědecké redakce vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni.
Recenzent pro lF periodika: Alcheringa, Ameghiniana, GFF, Journal of Palaeontology, Lethaia, Palaeontology,
Palaios aj.
granty:

G 

^P2L0 
/ t2 / 20 18, GAČR, 2oI2_2ot6 (spol u řešitel ).

GA15-133 1os, GAčR, 2oL5-2oL7 (spo l u pracovn ík).
GA18-05 135s, GAČR, 2ot8_2o2o (spo l u pra covn ík).

Působenív zahraničí
t990, t992,2000 Uppsala Universitet, Uppsala, švédsko (vědecký pracovník)
L994, L997, ?008,20t7,2014 Universidad de 7aragoza,1aragoza, Španělsko (vědecký pracovník)
2oo2,2008 The National History Museum, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního lrska (vědecký
pracovník)
2007 2009 Naturhistoriska Riksmuseet, Stockhol Švédsko
Podpis

/. Ą/
datum r0.6.202r
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Metodologie pedagogického výzkumu (80 %) 
Metodologie vědecké práce (50 %) 
Členka oborové rady 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2003-2008: studium PF ZU v Plzni, obor Učitelství psychologie a hudební výchovy pro SŠ (Mgr.) 
2008-2012: studium PF JU v ČB, obor Pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011-2019 odborná asistentka, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 
2019-dosud docentka, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 21 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 5 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

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

bez autocitací 
Pedagogická psychologie 2019 Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích 
WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 5 4 37 

   

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

Nohavová, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci. České Budějovice: Pedagogická 
fakulta JU v Českých Budějovicích. (100%) 
Nohavová, A. & Komzáková, M. (2018). Možnosti testování funkční psychologické gramotnosti 
prostřednictvím „čtení“ komiksu. In Nohavová, A. (Ed.), Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve 
školní praxi a v učitelském vzdělávání 2018 (97–111). Praha: Eduko. (50%) 
Leharová, J., Holcepl, R. & Nohavová, A. (2018). Propojení filosofie s psychologií ve výuce na střední škole – 
cesta k rozvíjení funkční gramotnosti. In Nohavová, A. (Ed.), Podpora a perspektivní rozvoj funkční 
gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání 2018 (85–96). Praha: Eduko. (33%) 
Nohavová, A. & Sokolová, L. (2018). Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů. 
Pedagogika, 68 (4). 349–366. (50%) 
Nohavová, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In Slavík, J., Stará, J., Uličná, K. & Najvar, P. 
et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání 2017 (363–379). Brno: Masarykova univerzita. 
(kapitola 100%, kniha 10%) 
 
Nohavová, A. & Mikulová, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In Slavík, J., Stará, J., Uličná, K. & Najvar, 
P. et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání 2017 (381–397). Brno: Masarykova univerzita. 
(kapitola 100%, kniha 10%) 
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Chrz, V., Nohavová, A. & Slavík, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: 
aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20 (3). 21-46. (33%) 
Preiss, M., Klein, H. A., Levenburg, N. M. & Nohavová, A. (2013). A Cross-Country Evaluation of Cheating in 
Academia – A Comparison of Data from the US and the Czech Republic. Journal of Academic Ethics, 11 (2). 
157-167. (25%) 
Nohavová, A. & Slavík, J. (2012). Expression – An experimental field for investigation and management of the 
paradox of education (With illustrations from voice education). International Education Studies, 5 (6). 24-35. 
(50%) 
Členství v českých odborných organizacích: 
2011 – dosud: člen České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 
2016 – dosud: člen Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) 
2016 – dosud: místopředsedkyně odborné sekce pro výuku psychologie při ČMPS 
Členství v zahraničních odborných organizacích: 
2019 – dosud: člen European Federation of Psychology Teachers' Associations (EFPTA) a zástupkyně za 
Českou republiku 
Granty: 
Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání; číslo projektu: 
130/2016/S; typ grantu: Grantová agentura JU; doba řešení: 2016 – 2018 
Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení; číslo projektu: GA JU 100/2013/S; typ 
grantu: Grantová agentura JU; doba řešení: 2013 – 2015 
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností; číslo 
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664; typ grantu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP 
VVV); doba řešení: 2017 – 2019; pozice: odborný pracovník 
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností; číslo 
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664; typ grantu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP 
VVV); doba řešení: 2017 – 2019; pozice: odborný pracovník název projektu: Inovace přípravy učitelů pro praxi; 
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960; typ grantu: Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV); doba řešení: 2018 – 2020; pozice: odborný pracovník 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Lenka Pavlasová Tituly RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta pp 40 

   

   

   

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

Využití didaktických metod a různých způsobů pojetí výuky biologie v praxi 
Aktuální trendy a témata moderní biologie 
Aktuální problémy didaktiky biologie 
školitelka, členka oborové rady 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1988 – Mgr. -  Biochemie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
1989 – RNDr. – Biochemie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
1991 – atestace v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii na Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů 
v Praze (ILF) 
2007 – Ph.D. – Pedagogika, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 
2010 – rozšiřující studium v programu CŽV, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ – biologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – 2001 klinický biochemik, Nemocnice Nymburk 
2000 – dosud odborná asistentka, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 
 
od r. 2020 garantka programu Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání, PedF UK 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 25 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 45 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 7 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 13  41 

   

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

Pavlasová, L. (2017). Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců. In Slavík, J., 

Uličná, K., Stará, J., Najvar, P., Bártová, K., Brychová, A. & Janík, T., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání 

2017 (259-266). Brno: Masarykova univerzita. 

Němečková, L. & Pavlasová, L. (2019). The individual watching of one’s own video and its influence on future biology 

teachers´ professional vision. Tuning Journal for Higher Education, 7 (1). 93-113. 

Němečková, L. & Pavlasová, L. (2018). Changes in professional vision in preservice teachers after watching own lesson. In 

Proceedings of 15thinternational conference efficiency and responsibility in education (250-256). Praha: Czech University 

of Life Sciences. 

Pavlasová, L., Janštová, V. & Lindner, M. (2018). Skills of pre-service biology teachers to solve an inquiry-based task. 

Project Based Education in Science Education, Empirical Texts., XV. 74. 



Pražáková M., Ružek l., Pavlasovó, L. (2018). Činnosti žókťl během geovědnĺch tóborů, analýza programů. tn Duchovičovó
J.,Gunišová D', Kozórová N., Koleňákovó R' (Eds'), lnovatívne trendy v odborových didaktikőch v kontexte požiadaviek
praxe 2078 (98-105). Nitra: Pedagogickó fakulto |JKF v Nitre.
Němečkovó, L. & Pavlasovó, L, (2019). Pedagogickő praxe studentť) učitetstvĺ biologie z pohledu mentorských rozhovortl.
Scientia in educatione, 10 (2). 20-43.

Pavlasová, L., Hrouda, L,, Teodoridis, V., Andreska, J., Říhová, D., Vančata, V. & Novotná, M. (2015). Přírodovědné exkurze
ve školní praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.
Pavlasová, L., Stará, J,, Vondrová, N., Novotná, M., Robová, J. & Uličná, K. (2018). Výběrové zaměření pozornosti u
studentů učitelství a povaha jejich interpretací. Pedagogika, 68 (1).
Vondrová, N., Robová, J, & Pavlasová,L. (20t7)' Future secondary teachers' knowledge-based reasoning when observing
a lesson. ln Proceedings of the 14th lnternational Conference Efficiency and Responsibility in Education (536-544). praha:
Czech University of Life Sciences.
Pavlasová, L' (2017). Profesní vidění studentů učitelství biologie zaměřené na obor a oborově didaktické jevy. Scientia in
educatione, 8 (2). 84-99.
Pražáková, M. & Pavlasová,L.(2017). Non-FormalChildren and Youth Education Focused on Geoscience Content in the
Czech Republic' Pedagogická orientace, 27 (4).599-6t9'
Pavlasová, t. (2015). Disertační práce se zaměřením na didaktiku biologie v České republice v letech 2oo4-2ot3. scientia
in educatione, 6 (2), 4-t5.

Další aktivity:
pořádání konference Trendy v didaktice biologie (ročníky 2o!4,2ot6,2ot8)
Recenzentka MšMT pro učebnice přírodopisu a biologie. Recenzované učebnice:
Skýbová, J. Přírodopis - biologie člověka pro základní školy pro sluchově postižené. Praha: Septima, 2oo8'
Pelikánová, l., Skýbová, J', Markvartová, D., Hejda, T., Jančaříková, K. Přírodopis 8 pro základníškoly a víceletá
gymnázia - učebnice. Plzeň: Fraus'
Pelikánová, l., Skýbová, J., Markvartová, D., Hejda, T., Jančaříková, K. Přírodopis 8 pro základníško|y a víceletá
gymnázia - pracovnísešit. Plzeň: Fraus.
Faměra, M., Dančák, M., Kuras, T. Přírodopis 9, geologie - ekologie, učebnice. olomouc: Prodos.
ševčík, D., Jurečka, J., Faměra, M', Dančák, M', Kuras, T. Přírodopis 9, geologie - ekologie, pracovní sešit.
Olomouc: Prodos.
Členka redakčních rad časopisů Scientia in educatione a Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání
Recenzentka časopisů: Scientia in educatione, Biologie-Chemie_Zeměpis, Arnica

Granty
Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel
U n iverzita Ka rlova, Trvá n í p roj ektu : 01'0L'2oI7 - 3l.t2.2o2t
Faktory motivující řešitele celostátních kol vybraných předmětových přírodovědných olympiád (biologické, chemĺcké a
fyzikální) k účasti v soutěži,, Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání
projektu: OL.0t.20t4 - 3t.L2.ZOLs
Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na
Univerzitě Karlově, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: o:.'o7.2oI2 - 3t't2.2ot6
oP VW projekt: ,,Zvýšení kvality vzdělávánížáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnost í,,, reg. č,.
c2.02.3.68 / 0.0 / 0.o / 1.6 _01.!/ 0000664 (2OL4 _ 2O2O).
ESF projekt: Cz.!.07 /4'I.00/22.0003 Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v české republice (2013
- 201s).
ESF projekt: cz'I'07/L.t'00/26.0059 HEUREKA! Aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků zŠ v přírodovědných
předmětech (20!2 _ 201'4).
oP WV projekt:,,Podpora pregraduálního vzdělávání na

metodik formativního hodnocení 20t8-2020
PedF UK" (registrační číslo CZ.02.3.68/o'o/ o'oh6-o3810006965),

mentor
Působení v zahraničí

Podpis datum 10.6.202L
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Jan Petr 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 

Aktuální problémy didaktiky biologie (50 %) 
Aktuální trendy a témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie (15 %) 
Školitel 
Člen oborové rady 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1987: Pedagogická fakulta, Č. Budějovice/Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – 
matematika-biologie;  
1999: distanční doktorské studium na ZF JU, obor Aplikovaná a krajinná ekologie 
2017: rigorózní řízení na PF JU, obor Učitelství přírodopisu pro 2. st. základní školy 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1987 – 1989  KNV Č. Budějovice - učitel na gymnáziu Č. Krumlov 
1989 - dosud PF JU odborný asistent 
2015 – dosud vedoucí katedry biologie PF JU 
Garance Přírodovědná a ekologická výchova (Bc.) od roku 2017, PF JU 
Členství v oborové radě, přednášející, školitel doktorského studia Vzdělávání v biologii (uskutečňováno v 
konsorciu PF JU, PřF JU, PedF UK) 
Přednášející v rámci doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělávání 
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 26 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 120 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2 3 30 

   

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

Petr, J., Ditrich, T., Závodská, R. & Papáček, M. (2015). Inquiry based biology education in the Czech Republic: 
A reflection of five years dissemination. In Maaß, K., Barzel, B., Törner, G., Wernisch, D., Schäfer, E., Reitz-
Koncebovski, K. (Eds.), Conference Proceedings, Educating the educators: international approaches to scaling-
up professional development in mathmatics and science education 2014 (118-124). Germany: Essen. (25 %) 
Petr, J. (2016). Pre-service Biology Teachers‘ Competence to Use Basic Principles of Inquiry in the Design of 
Laboratory Tasks. In Lavonen, J., Juuti, K., Lampiselkä, J., Uitto, A., Hahl, K. (Eds.), E-Book Proceedings of the 
ESERA 2015 Conference: Science Education Research For a Sustainable Future 2016 (2157-2162). Finland: 
Helsinki, Finland - European Science Education Research Association. 
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. & Žlábková, I. (2018). Students’ Perspectives on Peer 
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Assessment. In Dolin, J., Evans, R., Transforming Assessment 2018 (143–173). New York, NY: Springer Berlin 
Heidelberg. (8 %) 
Petr, J., Papáček, M. & Stuchlíková, I. (2018). The Biology Olympiad as a Resource and Inspiration for Inquiry-
Based Science Teaching. In Tsivitanidou, O., Gray, P., Rybska, E., Louca, L., Constantinou, C. (Eds.), Professional 
development for inquiry-based science teaching and learning 2018 (205-222). Contributions from Science 
Education Research (5). Cham, Springer. (33 %) 
Zlabkova, I., Petr, J., Stuchlikova, I., Rokos, L. & Hospesova, A. (2020). Development of teachers’ perspective 
on formative peer assessment. International Journal of Science Education. 1-21. (20 %) 
 
Petr, J. (2013). The use of living and non-living things during school practice in primary science education. 
New Educafional Review, 32 (2). 255-263. 
Petr, J. (2014). The Living Things in the Science Education at Primary School – The Videoresearch of Current 
Status of Instruction. The New Educational Review, 35 (2). 131-143. (100 %) 
Papáček, M., Čížková, V., Kubiatko, M., Petr J. & Závodská, R. (2015). Didaktika biologie: didaktika v 
rekonstrukci. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al., Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy 2015 (225-258). 
Brno: Masarykova univerzita. (20 %) 
 
Granty: 
 
Seventh Framework Programme for Research (FP7) Sciencence in society 2012-1 No. 321428. Assess Inquiry 
in Science, Technology and Mathematics Education; Acronym názvu: ASSIST-ME Koordinátor: University of 
Kobenhaven, Department of Science Education, prof. Jens Dolin – spoluřešitel (2013 – 2016) 
 
Pilotní projekt vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování. 
NF-CZ07-MOP-3-2902015 Improving of the Quality of Biology Didactics and their Role in Teacher Education 
(2015) – mezinárodní projekt zaměřený na výměnu zkušeností v přírodovědném vzdělávání prostřednictvím 
mobilit - řešitel 
TL02000368 Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných 
předmětech a matematice (SpaceForBOV) (2019 – 2022) - spoluřešitel 
 
CriThiSE (Critical Thinking in Sustainability Education) (2020-2023) NTNU v Tronheimu – člen panelu 
hodnotitelů projektu. 
 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu DSP Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Renata Ryplová Tituly RNDr. Ph.D. 

Rok narození 1969 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 

Aktuální trendy a témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie  - vyučující 
školitelka 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1992 Mgr.  - Přírodovědecká fakulta UK Praha, učitelství matematika - biologie  
1997 RNDr. Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK Praha, Anatomie a fyziologie rostlin 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, odborný asistent, PP v rozsahu 1,0, 25 let 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 29 (jen za posledních 10 let) 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 18 (jen za posledních 10 let) 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

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 3 16 

   

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

Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha, Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Jindřichův Hradec: Nakl. Epika Jan 
Medek. (33%) 
Ryplová, R. & Pokorný, J. (2019). Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu 
– sonda znalostí začínajících studentů učitelství přírodopisu. Envigogika, 14 (1). 1-19. (50%) 
Vácha, Z., Chmelová, Š. & Ryplová, R. (2019). Zahradní pedagogika v krajích česko-rakouského pohraničí. e-
pedagogium,19 (1). 37-49. (33%)  
Ryplová, R. (2018). Reading comprehension skills and understanding of graphs among undergraduate south 
bohemian university students of biology. In Hamman, M., Lindner, M. (Eds.), Lehr- und Lernforschung in der 
Biologiedidaktik, Band 8 „Biologiedidaktik als Wissenschaft“ 2017 (301-316). StudienVerlag Innsbruck, Wien, 
Bozen. (100%) 
Ryplová, R., Pokorný, J. (2018). Using project-based education to develop pre-service biology teachers’ 
knowledge of the cooling effect of vegetation. In Rusek, M., Vojíř, K. (Eds.), Project-based Education and 
other activating strategies in Science Education XVI, 2018 (105–113). Prague: Charles University – Faculty of 
Education. (50%) 

Působení v zahraničí 

1994 – 1995 Ludwig Maximilian Universität München a Fraunhofer Institut für  Atmosphärische 
Umweltforschung Garmisch - Partenkirchen, SRN 6 měsíců 
1992 – 5/1993 Technische Universität München a Fraunhofer Institut für Atmosphärische Umweltforschung 
Garmisch - Partenkirchen, SRN, 6 měsíců 
1992 Sir David Attenborough Laboratories, De Montfort University Leicester, Velká Británie,  3 měsíce 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Lubomír Svoboda Titul
y 

doc., RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1974 typ vztahu k 
VŠ 

pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

bud. DPP rozsah  do kdy do konce akreditace 

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 

Člen oborové rady 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1997 Mgr. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - učitelství biologie – chemie 
2002 Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta – zemědělská chemie 
2003 RNDr. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – anorganická chemie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000 – 2003 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta – asistent 
2003 – 2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta – odborný asistent 
2015 – dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta - docent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 8 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Didaktika chemie 2015 Univerzita Karlova v 
Praze 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 795 750  

   

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

Šíma, J., Svoboda, L., Šeda, M., Krejsa, J., Jahodová, J. (2019). The fate of selected heavy metals and arsenic in a 
constructed wetland. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 54. 56-64. 
Šíma, J., Vondruška, J., Svoboda, L., Šeda, M., Rokos, L. (2018). The accumulation of risk and essential elements in edible 
mushrooms Chlorophyllum rhacodes, Suillus grevillei, Imleria badia, and Xerocomellus chrysenteron growing in the Czech 
Republic. Chemistry & Biodiversity, 16 (2). e1800478. 
Šíma, J., Svoboda, L., Šeda, M., Krejsa, J., Jahodová, J. (2017). Removal of selected risk elements from wastewater in a 
horizontal subsurface flow constructed wetland. Water and Environment Journal, 31 (4). 486-491. 
Šíma, J., Svoboda, L., Pomijová, Z. (2016). Removal of selected metals from wastewater using a constructed wetland. 
Chemistry & Biodiversity, 13 (5). 582-590. 
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Šíma, J., Pazderník, M., Tříska, J., Svoboda, L. (2013). Degradation of surface-active compounds in a constructed wetland 
determined using high performance liquid chromatography and extraction spectrophotometry. Journal of Environmental 
Sciencee and Health, Part A, 48 (5). 559-567. 
Svoboda, L., Kajliková, K., Dadáková, E. (2011). Nové kapitoly internetové video-databáze chemických pokusů. Chemické 
listy, 105. 557. 
Hlavní tvůrce didaktických projektů: Internetová databáze chemických experimentů a Antonicus (počítačové adventury 
pro přírodovědné vzdělávání, www.antonicus.cz). 
V posledních 10 letech častý člen komise pro doktorskou zkoušku v rámci DSP a oponent disertačních prací oboru 
Didaktika chemie (PřF UK). Oponent habilitační práce v témže oboru. 
Spolupráce se zajištěním stáže pro Ph.D. studium s Katedrou digitálnych hier, Fakulta masmediálnej komunikácie, 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM). 
 
Celkem 18 WOS příspěvků (795 citací (bez auto-citací) k 18. 8. 2020, h-index 8) + dalších 30 (převážně didaktických) 
příspěvků bez IF. 
Vědeckou radou PřF UK jmenovaný školitel doktorského studijního programu Didaktika chemie. 
Vědeckou radou PřF UK jmenovaný člen zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních 
prací v doktorských studijních programech Vzdělávání v chemii a Didaktika chemie. 
Na JU jmenovaný člen Rady studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol, Rady studijního programu 
Učitelství pro střední školy, Rady oborových didaktiků pro ZŠ, Rady oborových didaktiků pro SŠ. 
Aktuálně výuka 14 předmětů. Především předměty oborové didaktiky chemie (pro PF a PřF JU), dále pak 
specializované kurzy anorganické chemie pro Zemědělskou fakultu JU a Zdravotně sociální fakultu JU. Garant a 
vyučující CŽV chemie na PF JU. Vedoucí přibližně 30 úspěšně obhájených diplomových a bakalářských prací. 
Garant studijního oboru Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (7503T036 / 0). 
 
granty: 
Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí Eduforum, reg. č. CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/ 0000659, 
2017 – 2019, OP VVV EU, MŠMT, oborový garant chemické sekce. 
Rozvoj a modernizace laboratoří chemie na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Projekt FRVŠ 
č. 46/2013, řešitelé Šíma J., Svoboda L., Křížek M., Šeda M. 2013-2015. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Jiří Škoda Tituly prof., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pp 40 

   

   

   

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

Psychodidaktika a neurodidaktika v oborově didaktických souvislostech. 
člen oborové rady 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1995 Mgr. UJEP, Pedagogická fakulta, - učitelství biologie-chemie 
2003 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – pedagogika 
2003 PhDr. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – pedagogika.  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1997 – 1999 UJEP Ústí nad Labem – asistent 
1999 – 2010 UJEP Ústí nad Labem – odborný asistent 
2010 – 2019 UJEP Ústí nad Labem – docent 
2019 - dosud UJEP Ústí nad Labem - profesor 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 113 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 111 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 2 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 4 

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

Pedagogika 2010 Univerzita Konštantína 
filozofa v Nitre 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 138 82 652 

Pedagogika 2019 Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 

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

Škoda, J., Doulík, P., Bílek, M., Šimonová, I. (2015). The effectiveness of inquiry based science education in relation to the 
learners´ motivation types. Journal of Baltic Science Education, 14 (6). 791-803. 
Doulík, P., Eisenmann, P., Přibyl, J., Škoda, J. (2016). Unconventional Ways of Solving Problems in Mathematics Classes. 
The New Educational Review, 43 (1). 53-67. 
Škoda, J., Doulík, P., Bílek, M., Šimonová, I. (2016). Learning style as a factor influencing the effectiveness of the inquiry-
based science education at lower secondary schools. Journal of Baltic Science Education, 15 (5). 588-601. 
Doulík, P., Škoda, J., Šimonová, I. (2017). Learning Styles in the e-Learning Environment: The Approaches and Research on 
Longitudinal Changes. International Journal of Innovation and Learning, 21 (4). 417-434. 
Chytrý, V., Medová, J., Říčan, J., Škoda, J. (2020). Relation between Pupils’ Mathematical Self-Efficacy and Mathematical 
Problem Solving in the Context of the Teachers’ Preferred Pedagogies. Sustainability, 12(23), 10215. 
 
 



škoda,J., Doulík, P. (2o11). Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učenía vyučování. Praha:Grada.
Doulík, P., škoda, J. (2011). Vybrané psychodidaktické poznatky jako inspirace (nejen) pro učitele přírodovědných
předmětů' Biologie, chemie, zeměpis, 20 (3x). 326-330.
Bílek, M., Doulík, P., Rychtera, J., Škoda, l. (2ol1,). K virtualizaci školních experimentálních činností' Reálný a virtuální
experiment - možnosti a meze využití jejich kombinace v počáteční přírodovědné výuce. Hradec Králové: M & V Hradec
Králové.
Duchovičová, J., škoda, J. et al. (2013). Psychodidaktické pojetíkurikulárnĺho a mediačního kontextu edukace. 1. vydání.
Ústínad Labem: UJEP'
Škoda, J., Doulík, P., Procházková, Z. (2073). lnquiry-based science education - fashionable trend or hope for science
education regeneration?. Technology of education, XX (6). 6-LL.
šorgo, A., Usak, M., Kubiatko, M., FrančovičoVá, J., Prokop, P', Puhek, M., škoda, J., Bahar, M' (2014). A cross-cultural
study on freshmen's knowledge of genetics, evolution, and the nature of science. Journal of Baltic Science Education, 13
(1).6-18.

ostatní:
Člen České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) (od roku 2001).
Člen České pedagogické společnosti 1Čngs1 1oa roku 2002)'
Člen České společnosti chemické (čscH) (od roku 1998).
Člen stálé pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise Čn (oo roku 2010 do roku
2016).
Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblast vzdělávání Učitelství (od roku 2017)
Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblast vzdělávání Neučitelská pedagogika (od roku
2017)
Člen odborné skupiny pro chemické vzdělávání při České společnosti chemické (od roku 2011).
Člen redakční rady vědeckého časopisu České pedagogické společnosti Pedagogická orientace (indexován databázemi
EBSCO, ERIH, DOAJ, Educational Research Abstract Online).
Člen redakční rady mezinárodního vědeckého časopisu Social Pathology and Prevention
Člen redakčnívědecké rady mezinárodního vědeckého časopisu Slavonic Pedagogical Studies Journal
Člen redakční vědecké rady mezinárodního vědeckého časopisu Andragogická revue

Laureát Zlatá medaile za nejlepší evropskou učebnici v kategorii učebnic pro základní a střední školy na prestižní knižnĺ
soutěži EEPG Best Schoolbooks Awards 2008, kterou organizuje European Educational Publishers Group'
Laureát Ceny Grady 2009 za nejlépe hodnocenou odbornou publikaci nakladatelství Grada Publishing v oblasti
psychologie v roce 2009.
V prosinci 2008 udělena Mimořádná cena rektorky UJEP za nejhodnotnější knihu roku 2008 a dále ocenění primátora
Statutárního města Ústínad Labem za učebnice chemie pro 8. a 9. ročník základníškoly.
Vyznamenání Vladimirské státní univerzity za aktivní podporu akademické a kulturníspolupráce mezi VGU Vladimir a UJEP
Ústínad Labem (rok 20].1).

Ą
Působení v zahraničí

Podpis datum t0.6.202t
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Vasilis Teodoridis Tituly doc., RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program bud. DPP rozsah  do kdy do konce 
akreditace 

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

Univerzita Karlova pp 40 

   

   

   

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

Teorie a využití praktických metod a forem výuky 
Aktuální trendy a témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie 
školitel 
člen oborové rady 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000 Mgr. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - Učitelství vvp pro SŠ geologie – biologie 
2004 RNDr. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - geologie 
2004 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – geologie se zaměřeními 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000 – 2012 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – odborný asistent 
2012 – dosud Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – docent 
2014 – 2017 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - docent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 23 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 2 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 6 

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

Geologie 2012 Univerzita Komenského 
v Bratislavě 

WOS Scopu
s 

ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 206 453  

   

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

 
Teodoridis, V. (2015). Exkurze zaměřená na geologii. In Pavlasová, L. (Ed.), Přírodovědné exkurze ve školní praxi 2015 (121-

138). Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. 

 
od roku 2010 - 41 původních prací z oboru paleontologie (paleobotanika) 
 
Teodoridis, V., Skýbová, J. (2010). Základy geologických věd, ekologie a problematiky životního prostředí pro učitelství 1. 
stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. 
Teodoridis, V. (2010). Sborník edukačních plakátů s tematikou rasismu, xenofobie, intolerance a šikany v české 
společnosti. Praha: Zbyněk Kočvar – Bastion. 
Teodoridis, V. (2004): Vývoj rostlinstva. In Dostál, P., Teodoridis, V., Ziegler, V., Vančata, V. (Eds), Historický vývoj 
organismů 2004 (16-46). Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta. 



Teodoridis, V., Skýbová, J. (20].0): Základy geologických věd, ekologie a problematiky životního prostředí pro učitelství 1.

stupně Zš. Praha: Univerzita Karlova V Praze - Pedagogická fakulta.
Skýbová, J., Teodoľidis, V. (2013): Přírodopis - Země, naše planeta pro 2. stupeň ZŠ pro žáky s LMP' Praha: Septima s'r.o.
Přívratsky, V., Teodoridis, V. (2007). Rukověť environmentálního vzdělávání' Praha: Unie Comenius.
Přívratský, V., Teodoľidis, V., Vančata,V. (2009). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se
specifickými potřebami. Sborník vybraných textů. Praha; Unie Comenius.
Přívratský, V., Teodoridis, V., Vančata, V' (2010). Základní kulturní a sociální mechanismy významné pro úspěšnou
integraciŽáků a studentů se specifickými potřebami. Sborník vybraných textů. Praha: Unie Comenĺus.
Teodorĺdis, V., Vančata, V., Přívratský, V. (2010). Sborník edukačních plakátů s tematikou rasismu, xenofobie, intolerance
a šikany v české společnosti. Praha: Unie Comenius.

granty:
Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel:
Univerzita Karlova, Trvání projektu: 0t'0!.2ot7 - 3t.I2.202l
statistická gramotnost studentů biologie na přírodovědeckých a pedagogických fakultách českých univerzit,
Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trváníprojektu:01'01.2015 -3t't2.2oL6
Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, Program: Programy rozvoje vědních
oblastí na Univerzitě Karlově, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trváníprojektu:o!.o7.2012-
3t.12.20t6
Analýza vědomostí žáků základních a středních škol a interpretace evoluční biologie učiteli Ve Skotsku, Anglii a České
republice, Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu:0L'01'20L3 -

31.r2.20t5
Klimatické výkyvy od mladšího eocénu po staršímiocén a jejich vliv na vývoj Vegetace a entomofauny v České republice
(GAČR 14_23Lo8s) o1.o1.20 74 - 31..t2.2ol6
HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech (EsF
cz, 7.07 I t 1.00 / 26.00s9) 0 t.0 !.20 t2 - 3 !. 12.20 t5
Kvantifikace ''otevřených" vegetačních společenstev prostřednictvím lntegrated Plant Record vegetačníanalýzy, Program:
Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR,1lo projektu: GA18-25o57s), Trvání projektu:
01.01. 2018 - 3t.t2.2020

Působení v zahraničí

Podpls \tułŕů datum t0.6.202t
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Didaktika biologie 

Jméno a příjmení Radka Závodská Tituly doc., PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1965 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 

Aplikace teorie učebnic ve vzdělávání biologii (Garant. Vyučující) 
Integrující témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie (Garant. Vyučující)) 
Zapojení do uskutečňování doktorského studijního programu Vzdělávání v biologii: členka oborové rady (od roku 2010), 
školitelka (od roku 2012), předsedkyně oborové rady (od února 2019), pravidelná členka zkušebních komisí 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1983-1989: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, Mgr. obor: biologie-matematika 
2002: získání  titulu Ph.D. na Biologické fakultě JU, obor Fyziologie a vývojová biologie 
2012: habilitace v oboru Fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta JU 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988- 1994. středoškolská učitelka na Střední zemědělské škole v Nových Hradech 
1994- 2012: odborná asistentka na katedře biologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích 
2003- dosud: částečný úvazek na BC AVČR, Č. Budějovice, výzkumný pracovník, Laboratoř Chronobiologie 
2012- dosud: docentka na katedře biologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích 
2014- 2016: proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy na PF JU 
2016- dosud: prorektorka pro zahraniční vztahy, JU v Českých Budějovicích 
Garant magisterského programu: Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. 
Členka Rady oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě JU. Členka Rady studijního programu 
Učitelství pro 2. stupeň základních škol na PF JU v Č. Budějovicích. 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 49 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

Fyziologie živočichů 2012 Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 223   
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Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 
se k zabezpečovaným předmětům  

h- index 9. Celkový počet příspěvků 88 (včetně abstraktů). Počet publikací: 25 z oboru Didaktika biologie; 16 z oboru 
Fyziologie živočichů. Počet publikací za posledních 5 let: 5 z oboru Didaktika biologie; 3 z oboru Fyziologie živočichů. 

Koubová, J., Jehlík, T., Kodrík, D., Sábová, M., Šíma, P., Sehadová, H., Závodská, R., Čapková Frydrychová, R. (2019). 
Telomerase activity is upregulated in the fat bodies of pre-diapause bumblebee queens (Bombus terrestris). Insect 
Biochemistry and Molecular Biology, 115. 103241. 
Rokos, L., Zavodska, R. (2016). Formative Assessment and other assessment methods in Biology education and pre-
service Biology teacher training in the Czech Republic. The International Journal of Assessment and Evaluation, 23 (2). 
17-27. 
Papáček, M., Čížková, V., Kubiatko, M., Petr, J., Závodská, R. (2015). Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. In 
Stuchlíková, I., Janík, T. a kol., Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy 2015 (225-257). Brno: Masarykova 
univerzita. 
Rokos, L., Závodská, R., Bílá, M. & Řeháčková, L. (2013). The respondent – high school and university student and the 
primary biological education. Journal of International Scientific Publications: Education Alternatives, 11 (1). 334–344. 
Kobelková, A., Závodská, R., Šauman, I., Bazalová, O., Doležel, D. (2015). Expression of clock genes period and timeless 
in the central nervous system of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella. Journal of Biological Rhythms, 30 
(2). 104-16. 
 

Působení v zahraničí 

Stáže v délce 1 měsíc: 2008: School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of London; UK. 
Krátkodobé stáže: 2005: Department of Entomology, National Taiwan University; Tchaj-wan. 2007, 2010: Faculty of 
Natural Sciences, Vilnius Pedagogical University; Litva. 2015: Armstrong State University, Savannah, USA. 2016: 
University Trondheim, Norsko. 2018: University of Colorado, Boulder, USA, School of Education 
 

Podpis   datum  
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C-II: Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského 
a doktorského studijního programu   

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

Zdroj Období 

 

PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 

(spoluřešitel) 

S-TEAM (= Science-Teacher Education Advanced Methods) 

EU 234870 

EU–FP7 2009 - 2012 

PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 

(řešitel) 

Užití přírodnin v kontextu cílů a kurikula přírodovědného 
vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

GAČR 406/09/1039 

GAČR 2009 - 2011 

doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., 

PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 

(spoluřešitelé) 

ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and 
Mathematics Education) 

EU 321428 

EU–FP7 2013 - 2016 

RNDr. Renata Ryplová, 
Ph.D. 

Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika 
vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k 
tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima. 

TL 01000294 

TAČR 2018 - 2021 

doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., 

PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 

(spoluřešitelé) 

SpaceForBOV (Hyperspace pro formativní hodnocení a 
badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a 
matematice). 

TL 02000368 

TAČR 2019 - 2022 

doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., RNDr. 
Renata Ryplová, Ph.D., 
RNDr. Tomáš Ditrich, 
Ph.D., PhDr. Jan. Petr, 
Ph.D. 

(spoluřešitelé) 

Badatelsky orientované vzdělávání v biologii se zřetelem k teorii 
didaktického pochopení obsahu a akcentům soudobé biologie. 
GAJU 078/2013/S 

GAJU 2013 - 2015 

doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., RNDr. 
Renata Ryplová, Ph.D., 
RNDr. Tomáš Ditrich, 
Ph.D., PhDr. Jan. Petr, 
Ph.D. 

(spoluřešitelé) 

Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii. 
GAJU 118/2016/S 

GAJU 2016 - 2019 

PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 
(řešitel), 

doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., RNDr. 
Renata Ryplová, Ph.D., 
RNDr. Tomáš Ditrich, 
Ph.D. (spoluřešitelé) 

 

 

 

 

Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii a fyzice. 
GAJU 123/2019/S 

GAJU 2019 - 2021 
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Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním 
programem 

Akademičtí pracovníci se podílejí na oborovém výzkumu a výzkumu v oblasti didaktiky biologie. Výsledky jejich výzkumu 
mají mezinárodní přesah. Tomu odpovídá i začlenění v národních a mezinárodních oborových, resp. vědeckých 
komunitách, které napomáhá jejich vědecké komunikaci i spolupráci na národních, institucionálních a mezinárodních 
výzkumných projektech oborového i didakticky oborového výzkumu. 

 

Tvůrčí činnost se promítá do studijního plánu a obsahu studia programu v několika rovinách: (1) v podobě aktualizací a 
inovací obsahu kurzů, které vyplývají z nových poznatků získaných ze studia literatury související se širším zázemím 
tvůrčí činnosti (z rešerší literárních údajů); (2) v podobě uplatnění vlastních výsledků výzkumu v plánovaných kurzech 
(např. Aktuální problémy didaktiky biologie, Aktuální trendy a témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu 
přírodopisu a biologie); (3) začleněním studentů do výzkumných projektů akademických pracovníků (např. 
prostřednictvím návrhů témat disertačních prací); (4) prostřednictvím aplikační tematiky kurzů (např. výsledky výzkumu 
problematiky badatelsky orientovaného vyučování) a publikačních výstupů, ke kterým doktorandi směřují (a jsou 
povinnou součástí jejich studia). 

 

Tvůrčí činnost spojená s přírodovědným (biologickým) vzděláváním a přípravou učitelů přírodopisu na PF JU: 

 

Pilotní projekt vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování. MŠMT - 
3563/2012-34, PF JU (2012) - veřejná zakázka v rámci IPN Podpora technických a přírodovědných oborů – Generace Y  
(2009 – 2012) spočívající ve vytvoření sítě spolupracujících učitelů a jejich přípravě v oblasti BOV 

Letní škola ESERA Summer School - v letech 2016 a 2017 pracoviště PF JU (Katedra biologie PF JU, Katedra pedagogiky a 
psychologie PF JU) pořádala mezinárodní letní školy doktorandů v oborech didaktika přírodních věd ESERA Summer 
School 2016 a 2017. Katedra biologie PF JU se podílí i na realizaci dalších ročníků 2018, 2019, 2020 – recenze 
doktorských projektů, koučing doktorandů. 

NF-CZ07-MOP-3-2902015 Improving of the Quality of Biology Didactics and their Role in Teacher Education (2015) – 
mezinárodní projekt zaměřený na výměnu zkušeností v přírodovědném vzdělávání prostřednictvím mobilit, nositel JU 

ATCZ65  Edugard (Education in Plant Growing and Regional Sustainable Development) (2016-2019) – projekt je zaměřen 
na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako míst vhodných pro vzdělávání a implikaci praktických činností. Aktivity 
projektu zahrnují vzdělávání žáků, učitelů a studentů učitelství.  

CriThiSE (Critical Thinking in Sustainability Education) (2020-2023) - katedra biologie PF se podílí na řešení výzkumného 
projektu, realizovaného univerzitou NTNU v Tronheimu – členství v panelu hodnotitelů částí projektu. 

 

Tvůrčí a vědecká činnost fakulty/katedry tvořící odborný biologický background (spoluřešitelé ve spolupráci s dalšími 
pracovišti JU a AVČR):  

Výzkumný záměr MSM 6007665801: Ekologické, evoluční a experimentálně-biologické přístupy ke studiu vzniku a 
významu biodiverzity. (nositel PřF JU) (2005 – 2011) 

TAČR GA13-01057S Fyziologie diapauzy a chladové odolnosti hmyzu. (2013-2016) 

GA ČR P505 /10/0096 Jak plastický je vodní hmyz? Měření růstu, fenotypové plasticity a evoluce vybraných taxonů. 
(nositel: Entomologický ústav Biologického centra AV ČR) (2010-2013) 

GA ČR 14-29857S Vliv rizika predace a komplexity prostředí na dynamiku vytváření společenstev vodních bezobratlých 
(nositel: Entomologický ústav Biologického centra AV ČR) (2014 – 2016) 

 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 



83 

 

Členové pracoviště vstupují do spolupráce nebo projektů spojených s pedagogickou praxí. 

Příklady:  

ScienceZOOM, CZ.1.07/2.3.00/35.0001, JU (2012-2014), - transfer a popularizace poznatků zejména z didaktického 
výzkumu učitelům a studenům učitelství (BOV) 

ScienceZOOM2, CZ.1.07/2.3.00/45.0002, JU (2014-2015), - transfer a popularizace poznatků zejména z didaktického 
výzkumu učitelům a studenům učitelství (BOV) 

OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí 
vzdělávání a gramotností 

OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí 

OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 Inovace přípravy učitelů pro praxi 

OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751 Komplexní systém hodnocení 
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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 a opatřením děkana PF 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 Statistica v 
aktuální verzi. Tento program si taktéž studenti mohou instalovat v rámci „home licencí“ na své počítače. 

Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním jedno či multioborovým zdrojům 
(např. Web of Science, Science Direct, Springer Link, EBSCO, ERIC, JSTOR, Scopus, Wiley aj.). Elektronické zdroje jsou 
dostupné na adrese http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy 

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. 
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C-IV – Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 
programu 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta 
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve studijním 
programu, zejména odpovídající materiální a technické zabezpečení, dostatečné výukové a studijní prostory a 
vybavení učeben, které odpovídá tomuto typu studijního programu a počtu studentů. 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Opatření rektora R337 - Opatření rektora JU, jímž se vydává Deklarace společensky odpovědného chování JU ve 
vztahu k vzdělávací činnosti 
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C-V – Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze 
státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 
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D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění (§ 79 odst. 2 písm. d) zák. o VŠ) 
Rozpracování záměru rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění. Dále se uvádí vztah předkládaného 
studijního programu k dalším studijním programům stejného typu a stejného nebo obdobného zaměření 
uskutečňovaným vysokou školou (pokud má být studijní program uskutečňován součástí vysoké školy, pak i touto 
součástí). 
 
Studijní program 

 
Vzhledem k zastoupení kvalifikovaných pracovníků oboru Didaktika biologie na obou participujících 
pedagogických fakultách Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Karlovy je záměrem rozvoje 
studijního programu z hlediska organizace studia společná akreditace jednoho předkládaného studijního 
programu. Studijní plán je připraven s ohledem na úvahy o přípravě doktorského studijního programu 
zaměřeného na vzdělávání v dalších přírodovědných oborech („STEM“) pro oblast Učitelství na Pedagogické 
fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a na fakultách Univerzity Karlovy. 

 
Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích je rozvoj studijního programu Didaktika biologie též navrhován v 
souladu s novou koncepcí PF JU přípravy učitelů. Tato koncepce vychází z teoretických poznatků a potřeb edukační 
praxe, z dlouhodobých zkušeností z přípravy učitelů a její reflexe. Navazuje na programy koncipované jako 
příprava učitelů přírodopisu na PF JU, tedy na magisterský (navazující) studijní program Učitelství přírodopisu pro 
2. st. ZŠ, jehož předstupněm je bakalářský studijní program Přírodopis se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň 
ZŠ. 
Studijní program současně navazuje na 10letou tradici realizace studijního programu Vzdělávání v biologii za 
garance Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy. Nový edukační koncept studijního programu je striktně zaměřen na didaktiku biologie 
s vazbou na vzdělávací oblast „Učitelství“. 
Záměrem je připravit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti didaktiky biologie schopné reagovat na aktuální 
trendy v základním a středním školství, kteří jsou schopni plánovat a realizovat výzkum v oblasti didaktiky biologie 
a jeho výsledky koncepčně využít v oblasti vývoje a inovací vzdělávacích programů, například formou přípravy a 
kritické reflexe kurikulárních dokumentů na různých úrovních. 
Didaktika biologie je interdisciplinární obor, který ve společnosti a akademickém životě zaměřeném na 
problematiku vzdělávání plní nezastupitelnou roli. Vývoj ukázal jeho smysluplnost. i to, že jej v žádném případě 
nelze nahradit pouhou realizací/výukou jednotlivých dílčích oborů jako je samotná pedagogika, psychologie či 
obory biologické. 
 
Pedagogická fakulta JU ke koncipování studijního programu přistupuje se zřetelem na udržení vysoké kvality 
teoretické přípravy studentů v souladu s akademickou tradicí univerzitního vzdělávání učitelů, jejichž výuka 
vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků fakulty a z aktuálních vědeckých poznatků. 
Pedagogická fakulta JU svou vizi přípravy učitelů vyjadřuje symbolicky značkou „Učitel PF“, učitel Pro Futuro. 
Předkládaný doktorský studijní program navazuje a výrazně posiluje kompetence absolventa pro rozvoj vzdělávání 
v biologii – odborníka v oblasti didaktiky biologie, odborníka v pedagogicko-psychologických disciplínách, který 
bude respektovaným expertem v edukační praxi. 
Studijní program je zaměřen i na získání kvalifikované a vědecky zdůvodněné argumentace o roli biologických 
(přírodovědných) oborů v individuálním a společenském životě člověka, která bude napomáhat kooperaci 
biologických a společenských věd při řešení biosociálních jevů (tj. nejen na přípravu absolventů studia učitelství 
na vyučování, ale i na popularizaci a diskusi aktuálních témat dnešní biologie ve vztahu ke kurikulu). Studijní 
program akcentuje ve svém plánu samostatnou vědeckou a další tvůrčí práci vycházející ze solidního teoretického 
základu, osvojení zásad metodologie vědecké práce i potřebné aktuální metodiky výzkumu. Pro takovou činnost 
vytváří studijní plán oboru podmínky i časový prostor.  
 
Doktorský studijní program „Didaktika biologie“ je vymezen jako program hledající vlastní přístupy ke vzdělávání 
jako komplexu specifických disciplin v situaci potřeby všeobecného vzdělávání širokého spektra občanů na jedné 
straně, vzdělávání talentů a vzdělávání v rámci profesní přípravy na straně druhé. 
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Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Doktorský studijní program Didaktika biologie je zamýšlen pro přípravu 2 posluchačů v ročníku. 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvent doktorského studijního programu Didaktika biologie má kompetence umožňující zastávat pozice (i) 
vysokoškolského pedagoga – didaktika biologie, připravujícího učitele, (ii) pracovníka výzkumu vědeckých 
institucí zaměřených na vzdělávací procesy v oblasti přírodních věd, zejména v oblasti vývoje a inovací 
vzdělávacích programů; (iii) vedoucího předmětové komise na ZŠ nebo SŠ, který tvoří koncepci složky 
biologického vzdělávání ŠVP konkrétní školy a iniciuje na ní aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání a (iv) ve 
státní správě všech úrovní, tj. ústřední a krajské úřady, nebo může působit v organizacích, které se obsahově, 
metodicky a organizačně věnují celoživotnímu vzdělávání učitelů a popularizaci biologie, ale také v sektoru 
neziskových a osvětových organizací a dále všude tam, kde je zapotřebí odborných expertiz v dané 
problematice. Absolventi mohou též působit jako autoři či redaktoři učebnic pro biologické/přírodovědné 
vzdělávání v nakladatelstvích i tvůrčí pracovníci orientovaní na vývoj a tvorbu učebních pomůcek. Absolventi 
doktorského studijního programu se mohou uplatnit jako vysoce kvalifikovaní pracovníci národních i 
mezinárodních institucí a organizací zaměřených na výzkum v oblasti všeobecného a odborného biologického 
(přírodovědného) vzdělávání jako jsou např. European Science Education Research Association (ESERA), 
International Organization for Science and Technology Education (IOSTE) aj. 
 
Získání vědecko-pedagogické kvalifikace doktor se stává výchozí pozicí pro další odborný růst (např. habilitační a 
profesorské řízení). 
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Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijních programů (Příloha E) 

Sebehodnotící zpráva je vypracována pro doktorský studijní program Didaktika biologie 

I. Instituce 

Působnost orgánů vysoké školy (Standardy 1.1-1.2) 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
univerzitní veřejnou vysokou školou. Jejím statutárním orgánem je rektor, který jedná a rozhoduje ve všech 
věcech JU, které nejsou zákonem nebo vnitřním předpisem JU svěřeny do působnosti jiných orgánů. 
Samosprávné orgány, které JU v souladu se zákonem zřídila, uvádí § 7 zákona. JU rovněž zřídila, dle § 7 odst. 1 
písm. d) zákona, Radu pro vnitřní hodnocení JU, které byla svěřena působnost Vědecké rady JU uvedená v § 12 
odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona. Rada pro vnitřní hodnocení JU vykonává zároveň činnost dle § 12a odst. 4 
písm. a) až d) zákona a dále se vyjadřuje k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na JU, které 
jí k posouzení předloží rektor JU. Působnost, pravomoc a odpovědnost uvedených orgánů blíže vymezují 
příslušné vnitřní předpisy JU, které také definují základní působnost, pravomoc a odpovědnost orgánů 
jednotlivých součástí JU k činnostem a jednáním, která se týkají tvorby a uskutečňování studijních programů. 
Detailněji je pak činnost příslušných orgánů jednotlivých součástí JU upravena ve fakultních vnitřních 
předpisech a opatřeních děkana, případně proděkana, která musí být vždy v souladu s předpisy vyššího řádu, se 
kterými tvoří funkční celek.  
Procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci 
Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství jsou vymezeny v Pravidlech systému zajišťování kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (blíže standard 1.4). 
Odkazy: 
Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-1 

Vnitřní systém zajišťování kvality 

Vymezení pravomoci a odpovědnost za kvalitu (Standard 1.3) 

Na všech úrovních řízení JU jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí 
činnosti a s nimi souvisejících činností. Řídicí struktura JU je dána zákonem a vnitřními předpisy JU. V čele 
univerzity stojí rektor, vedoucími zaměstnanci JU ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) zákona jsou rektor, prorektoři, 
kvestor a děkani fakult, kolegium rektora tvoří děkani všech fakult, prorektoři, kvestor a další vedoucí 
pracovníci dle uvážení rektora. Řídící struktura JU je popsána v článku 13 Statutu JU. Základní popis systému 
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, jeho jednotlivých 
procesů, orgánů a dalších relevantních aktérů na úrovni univerzity i jejích jednotlivých součástí obsahují 
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pravomoci a 
odpovědnosti za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností dále rozpracovávají 
organizační řády JU, rektorátu JU a jednotlivých fakult a příslušná opatření, nařízení či metodiky vydávané na 
celouniverzitní úrovni formou opatření rektora, prorektora či kvestora, na úrovni fakult pak děkana, proděkana 
či tajemníka. Všechny uvedené předpisy dohromady tvořit funkční celek, který je podrobován pravidelnému 
přezkoumávání na úrovni jednotlivých fakult i na úrovni celouniverzitní.  
JU svým statutem zřídila Radu pro vnitřní hodnocení, která posuzuje akreditační záměry studijních programů, 
resp. celé návrhy akreditačních materiálů, vyjadřuje se k jejich kvalitě stejně jako ke kvalitě uskutečňovaných 
studijních programů, včetně programů celoživotního vzdělávání, ke kvalitě tvůrčí činnosti fakult a ke kvalitě 
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souvisejících činností. Rada pro vnitřní hodnocení zpracovává podklady pro sebehodnotící zprávu univerzity, 
resp. zprávu jako takovou.  
Kvalitou habilitačních řízení a jmenovacích profesorských řízení, stejně jako jejich akreditacemi, se zabývají 
vědecké rady fakult a Vědecká rada JU, které také přísluší – po projednání a schválení v kolegiu rektora a ve 
vědeckých radách fakult – schvalování žádosti o institucionální akreditaci. 
Do rozhodování vstupují také všichni členové akademické obce JU, jednak diskusemi nad materiály 
předkládanými k jednání podle § 9 zákona, prostřednictvím volených zástupců v akademických senátech fakult 
a v Akademickém senátu JU, jednak v rámci zpětnovazebních mechanismů. 
Odkazy: 
Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-1 
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurci-
a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-
v-cb 
Statut Rady pro vnitřní hodnocení 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-rady-pro-vnitrni-hodnoceni-jihoceske-
univerzity-v-ceskych-budejovicich 
Jednací řád Vědecké rady JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/jednaci-rad-vedecke-rady-jihoceske-univerzity-v-
ceskych-budejovicich 
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/rad-habilitacniho-rizeni-a-rizeni-ke-jmenovani-
profesorem-na-jihoceske-univerzite-v-ceskych-budejovicich 
 
 
 
Organizační struktura JU 
https://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura 
Organizační struktura rektorátu JU 
https://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rectors_office 
Organizační struktura Pedagogické fakulty JU  

https://www.pf.jcu.cz/structure/   

Organizační řád PF JU   

https://www.pf.jcu.cz/download/Organizacni_rad_PF_JU.pdf   

Jednací řád VR PF JU   

https://www.pf.jcu.cz/download/Jednaci_rad_VR_PF.pdf   

Řád habilitačního řízení PF JU   

https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-

09.php    

Zásady pro předkládání akreditačních materiálů PF JU  

https://www.pf.jcu.cz/documents/internal_doc/zasadyakred.php    

Procesy vzniku a úprav studijních programů (Standard 1.4) 

Procesy vzniku a úprav studijních programů se řídí Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, registrovanými MŠMT dne 28. července 2017, v přiměřené míře také dalšími 
vnitřními předpisy a normami JU, zejména Studijním a zkušebním řádem JU a opatřením rektora, kterým se 
vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU.  
Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU jsou souborem požadavků závazným pro 
přípravu, schvalování a uskutečňování studijních programů v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které 
byla JU udělena institucionální akreditace, přiměřeně také pro přípravu, schvalování a uskutečňování programů 
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ostatních. Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU dále slouží jako evaluační standard 
v procesech sledování a vyhodnocování plnění požadavků na studijní programy podle části první, kapitoly A, 
bodu VI, odst. 3 nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, a obecně 
v procesech zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti na JU v souladu s Pravidly systému zajišťování 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Standardy pro akreditaci a uskutečňování 
studijních programů JU rovněž stanoví strukturu podkladů, jimiž má být naplnění jednotlivých požadavků 
doloženo pro účely schvalování studijních programů a pro účely průběžné kontroly, zda jsou při uskutečňování 
studijního programu příslušné požadavky naplňovány. 
Na úrovni jednotlivých studijních programů jsou v souladu s opatřením rektora, jímž se upravují pokyny ke 
složení a činnosti Rady studijního programu, zřizovány Rady studijního programu, a to již ve fázi přípravy 
studijního programu po jmenování garanta programu, jejichž cílem je zapojit do procesu přípravy akreditačního 
materiálu členy akademické obce i vnější aktéry (zaměstnavatele/absolventy), a to tak, aby Rada studijního 
programu sledovala dlouhodobý soulad profilu absolventa a obsahu výuky s tím, co může očekávat budoucí 
absolvent a zaměstnavatel od daného typu studia; tento důraz platí pro profesně i akademicky pojaté 
programy. Zpracovaný akreditační záměr je projednáván ve fakultních grémiích (Rada studijních programů, 
případně akreditační komise fakulty), postupován děkanem fakulty vědecké radě fakulty, následně – v případě 
schválení a po informování děkanů všech fakult o tomto akreditačním záměru (v případě námitek některé 
z fakult je akreditační záměr projednáván také kolegiem rektora) - je postoupen akreditační záměr Radě pro 
vnitřní hodnocení (s případným vyjádřením kolegia rektora). V případě schválení akreditačního záměru Radou 
pro vnitřní hodnocení je postupován záměr zpět na fakultu k jeho dopracování garantem programu, následuje 
projednání celého akreditačního materiálu v akademickém senátu fakulty a schválení ve vědecké radě fakulty. 
V případě kladného výsledku (schválení) ve vědecké radě fakulty přechází celý akreditační materiál ke schválení 
Radou pro vnitřní hodnocení. Je-li schválen, je postoupen rektorem Národnímu akreditačnímu úřadu.  
Případné neschválení studijního programu má podrobněji vymezené postupy a možnosti nového projednání v 
Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v opatření 
rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU. Rada pro vnitřní 
hodnocení také shromažďuje od fakultních koordinátorů kvality informace o případných navrhovaných 
změnách v průběhu akreditace, o jejich způsobu projednání na úrovni studijního programu a fakulty, včetně 
informací o změnách, které se sdělují Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství. V případě 
nesouhlasu s některou úpravou má Rada pro vnitřní hodnocení právo trvat na návratu k původnímu stavu, je-li 
to objektivně možné. 
Odkazy: 
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurci-
a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-
v-cb 
Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
opatreni/2017/r_361_rada_stud_programu.pdf/view 
Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
opatreni/2019/r_410_standardy_studijnich_programu.pdf/view 

Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu (Standard 1.5) 

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu jsou stanoveny 
obecně v § 48 až 50 zákona o vysokých školách. Rámec přijímacího řízení, rámcové podmínky pro přijetí ke 
studiu a způsob podávání přihlášek dále upravuje čl. 18 Statutu JU. Pravidla, principy a proces posuzování 
splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o přijetí ke studiu ve studijním programu, kteří dokládají 
splnění podmínky předchozího vzdělání podle § 48 odst. 4 písm. d) nebo § 48 odst. 5 písm. c) zákona o 
vysokých školách, rámcově stanovuje Opatření rektora JU k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání 
uchazečů o studium. Vnitřní norma fakulty vydaná podle čl. 18 odst. 5 Statutu JU pak mj. upřesňuje konkrétní 
postup a termíny dokládání a posuzování dokladů požadovaných v souladu s ustanoveními § 48 zákona a 
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kritéria pro posouzení předchozího vzdělání ve vztahu k požadavkům přijímacího řízení pro daný studijní 
program, vyžadují-li to specifika daného studijního programu v souladu s ustanoveními § 49 odst. 1 zákona. 

Vedení kvalifikačních a rigorózních prací (Standard 1.6) 

JU dbá na úroveň kvality kvalifikačních (bakalářských, diplomových, disertačních) a rigorózních prací s ohledem 
na typ a profil studijního programu, přičemž proces tvorby, obhajoby a zveřejňování těchto prací v souladu se 
zákonem o vysokých školách a nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství je systémově 
dán Studijním a zkušebním řádem JU (čl. 2 odst. 7, čl. 27, čl. 35 až 37 a čl. 41 až čl. 43), dále opatřením rektora 
Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU (čl. 3 odst. 5, čl. 5 odst. 9), opatřením rektora 
ke zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací a návaznými vnitřními normami 
fakult. 
Nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském nebo magisterském studiu je rovněž obhajoba 
diplomové práce, resp. obhajoba bakalářské práce, je-li studijním programem předepsána, a o jejím průběhu se 
pořizuje písemný záznam. Pro obhajoby kvalifikačních prací platí, že: 
a) tatáž kvalifikační práce nemůže být předložena k posouzení v rámci státní závěrečné zkoušky jako 

bakalářská práce a zároveň jako diplomová práce pro udělení bakalářského a magisterského 
akademického titulu; 

b) v případě souběžného nebo dalšího studia jedna kvalifikační práce nemůže být předložena k posouzení v 
rámci státní závěrečné zkoušky ve dvou nebo více různých studiích. 

Student může konat obhajobu závěrečné práce, pokud byla tato práce řádně odevzdána a zveřejněna v souladu 
s § 47b odst. 2 zákona. Funkci databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona, ve které jsou zveřejňovány 
kvalifikační a rigorózní práce, posudky a záznamy o průběhu a výsledku obhajoby, plní na JU Informační systém 
studijní agendy JU (IS STAG). Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU zřízené podle 
Statutu JU. 
Odevzdáním kvalifikační práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle § 47b odst. 1 zákona, bez ohledu 
na výsledek obhajoby. Kvalifikační práce odevzdaná k obhajobě musí být zveřejněna v IS STAG nejméně pět 
pracovních dnů před konáním obhajoby a tak, aby před obhajobou kvalifikační práce byla provedena kontrola 
textu v registru vysokoškolských kvalifikačních prací, jehož nedílnou součástí je systém na odhalování 
úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího právní předpisy upravující ochranu 
duševního vlastnictví (§ 47c odst. 2 písm. b) zákona), a výsledky této kontroly mohly být zohledněny v průběhu 
obhajoby. JU za tímto účelem využívá napojení IS STAG na systém Theses. 
Zveřejnění kvalifikační práce nebo její části může být v souladu s ustanovením § 47b odst. 4 zákona odloženo, a 
to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být 
spolu s odůvodněním zveřejněna v databázi kvalifikačních prací v IS STAG. Po obhájení kvalifikační práce, jíž se 
týká odklad zveřejnění podle věty první, předá fakulta, na níž byla kvalifikační práce obhájena, bez zbytečného 
odkladu jeden výtisk práce Útvaru pro studium rektorátu JU, který výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
Vnitřní normou fakulty přijatou podle čl. 27 odst. 10 a čl. 43 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu JU fakulta 
stanoví požadavky na způsob zadávání, vedení, odevzdávání, hodnocení a obhajob kvalifikačních prací, a to tak, 
aby byla přijata dostatečně účinná opatření zajišťující žádoucí úroveň kontroly studia a kvality kvalifikačních 
prací. Vnitřní norma fakulty stanoví také kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce, a 
nejvyšší počet kvalifikačních prací, které může vést jedna osoba. Stejně tak podmínky a průběh státní rigorózní 
zkoušky (zejména charakter předkládané rigorózní práce), kvalifikační požadavky na osoby, které vedou 
rigorózní práce, a nejvyšší počet rigorózních prací, které může vést jedna osoba, stanoví vnitřní norma fakulty. 
Disertační prací prokazuje student doktorského studijního programu schopnost samostatné vědecké a 
výzkumné činnosti nebo schopnost samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce má 
formu souboru publikací studenta již uveřejněných nebo k uveřejnění přijatých a opatřených komentářem, 
nebo formu rukopisu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k 
uveřejnění. Pokud jsou součástí disertační práce publikace, na kterých se podílejí další spoluautoři, musí být k 
disertační práci připojeno prohlášení spoluautorů o rozsahu podílu studenta. 
Požadavky na individuální studijní plány studentů doktorských studijních programů včetně požadavků na 
disertační práce v daném studijním programu určuje příslušná oborová rada. Tato mj. rovněž schvaluje témata 
disertačních prací, navrhuje školitele a na jeho návrh konzultanty, schvaluje individuální studijní plány studentů, 
projednává roční hodnocení studia studentů a sleduje plnění individuálního studijního plánu. Školitel pak mj. 
také společně se studentem připravuje jeho individuální studijní plán a téma disertační práce. Student 
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doktorského studijního programu musí v průběhu prvního roku studia na semináři pracoviště přednést 
metodický plán své práce na tématu disertační práce. 
Podrobnosti o formě a provedení disertační práce určí pro daný doktorský studijní program vnitřní norma 
fakulty, která rovněž určí možný jazyk disertační práce, počet výtisků nebo dalších (elektronických) kopií 
odevzdávané disertační práce, dále formu, jazyk, obsah a počet výtisků současně odevzdávaného souhrnu 
práce a další náležitosti nutné k přijetí disertační práce. 
Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou 
disertační práce. Předsedu a členy komise pro obhajobu disertační práce jmenuje na návrh oborové rady 
doktorského studijního programu děkan zpravidla shodně s komisí pro státní doktorské zkoušky, nebo tak, aby 
se tyto komise shodovaly alespoň v osobě předsedy a některých členů komise. Členy komise jsou alespoň dva 
členové oborové rady. Alespoň tři členové komise nesmějí být akademickými pracovníky JU. Komise pro 
obhajobu disertační práce jmenuje dva až tři oponenty, kteří vypracují oponentský posudek disertační práce; 
přesný počet oponentů určí vnitřní norma fakulty, která také stanoví lhůty a další požadované podrobnosti. 
Oponenti mohou být členy komise pro obhajobu disertační práce. Školitel ani konzultanti nemohou být členem 
komise pro obhajobu disertační práce, ani oponentem disertační práce. Totéž platí o případných spoluautorech 
publikací zahrnutých do disertační práce. 
Pokud komise pro obhajobu disertační práce v průběhu řízení nebo z posudků oponentů zjistí, že disertační 
práce nesplňuje požadavky na ni kladené, přičemž má za to, že tyto nedostatky jsou odstranitelné, může vyzvat 
studenta k odstranění nedostatků disertační práce ve lhůtě, kterou stanoví. 
Obhajoba disertační práce je veřejná, v jazyce českém, anglickém, případně s přihlédnutím k případným 
zahraničním oponentům a jazykové vybavenosti studenta a po projednání v oborové radě i v jiném jazyce. 
Komise pro obhajobu disertační práce vyslechne a posoudí výklad studenta, stanoviska oponentů i rozpravu 
mezi studentem a oponenty a studentem a dalšími účastníky diskuse.   
Komise pro obhajobu disertační práce jedná o výsledku obhajoby v neveřejném zasedání a usnáší se tajným 
hlasováním většinou hlasů přítomných členů, jichž musí být přítomno alespoň pět. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy komise pro obhajobu disertační práce. Výsledek obhajoby předseda komise pro obhajobu 
disertační práce vyhlásí veřejně. Obhajoba disertační práce se klasifikuje stupni „prospěl/-a“, nebo „neprospěl/-
a“. V případě neúspěchu lze obhajobu opakovat jen jednou, a to nejdříve za šest měsíců. Komise pro obhajobu 
disertační práce přitom stanoví, zda a jak je nutné disertační práci přepracovat či doplnit. 
Odkaz na Opatření děkanky o studiu v doktorském studijním programu: 
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-07.php?langset=cz 
 

Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality (Standard 1.7) 

JU sleduje a vyhodnocuje kvalitu vzdělávací, tvůrčí činnosti a souvisejících činností v souladu s Pravidly systému 
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU. Jednotlivé procesy zpětné vazby jsou zachyceny ve zprávách garantů 
programů/oborů (hodnocení vzdělávací činnosti), ve zprávách o hodnocení tvůrčí činnosti fakult, ve zprávě o 
hodnocení celoživotního vzdělávání a ve zprávách o hodnocení souvisejících činností (Akademická knihovna JU, 
Koleje a menzy JU, univerzitní sportoviště, Nakladatelství JU, Britské centrum JU, Goethe centrum JU, 
Předškolní zařízení JU - Dětská skupina Kvítek, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Centrum 
informačních technologií JU). Tyto zprávy podchycují detailní průběh aktuálního stavu zjišťování zpětných vazeb 
od všech zainteresovaných relevantních aktérů (stakeholderů). Některá další šetření provádí a koordinuje Útvar 
pro strategii a rozvoj JU a Útvar pro vnitřní hodnocení JU, který také koordinuje – pod vedením rektora a 
prorektora pro vnitřní hodnocení – zapojení JU do celostátních šetření, organizovaných zejména MŠMT (např. 
šetření Absolvent, Eurograduate, Eurostudent, Doktorandi a další), a vyhodnocuje výsledky uplatnění JU 
v národních a mezinárodních žebříčcích.  
Předmětem porovnávání s vysokými školami v České republice jsou především údaje o úspěšnosti projektů 
žádajících o podporu u grantových agentur, srovnání publikační výkonnosti, údaje o nezaměstnanosti 
absolventů zejména veřejných vysokých škol a jejich uplatnění na trhu práce a další výsledky činnosti univerzit 
hodnocené zvnějšku. Některé z těchto výsledků jsou pravidelně sledovány specializovanými institucemi či 
agenturami a získané údaje jsou následně zveřejňovány ve veřejnoprávních médiích či ve veřejně dostupných 
publikacích a studiích (např. žebříčky úspěšnosti univerzit/fakult podle zvolených kritérií, uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce, porovnávání výkonů v oblasti výzkumné činnosti srovnatelných institucí apod.). 
K pravidelnému srovnávání základních kvalitativních ukazatelů fakult stejného nebo podobného zaměření, a to 
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nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodním kontextu, přispívají rovněž pravidelná jednání asociací 
děkanů vybraných fakult českých vysokých škol.  
Kromě národních žebříčků sleduje JU pravidelně i žebříčky mezinárodní, a to jak žebříčky, ve kterých se JU již 
objevuje, tak žebříčky, ve kterých univerzita zatím zastoupena není. Konkrétně jsou sledovány zejména tyto 
žebříčky: ARWU – Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings, THE – Times Higher 
Education World University Rankings, CWTS Leiden Ranking, NTU – National Taiwan University Ranking: 
Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities, URAP – University Ranking by Academic 
Performance, U-Multirank, SIR – SCImago Institutions Rankings, CWUR – Center for World University Rankings; 
U. S. News Best Global Universities, Webometrics Ranking of World Universities; uniRank – University Ranking. 
Bližší informace o umístění JU ve vybraných mezinárodních žebříčcích podává Zpráva o vnitřním hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU, resp. jednotlivé roční dodatky této zprávy. 
Ačkoliv JU uvedené mezinárodní žebříčky pravidelně sleduje, uvědomuje si také negativa, která jsou 
s některými z existujících žebříčků spojena (např. zaměření ratingů především na vědecký výkon a/nebo 
reputaci hodnocené instituce, určování pořadí na základě počtu nositelů Nobelových cen, nepřesnost vstupních 
dat, nekonzistentnost použité metodologie v čase, každoroční rozšiřování počtu institucí zahrnutých do 
hodnocení a další). Z tohoto pohledu také JU obezřetně přistupuje k práci s těmito žebříčky i k interpretaci 
výsledků v nich obsažených. 
Z procesů zpětné vazby lze za nejrozvinutější pokládat systém studentského hodnocení výuky, jež je každý 
semestr sledováno celouniverzitně stejně jako fakultně a jednotlivými garanty programů, resp. Radou 
studijního programu, přičemž jsou sledovány zejména opakované problémy a také slovní hodnocení, která mají 
mnohdy větší vypovídající hodnotu než jednotlivé konkrétní body udělené jednotlivým přednášejícím a 
vedoucím seminářů. Výsledky studentského hodnocení výuky jsou rovněž projednávány na setkáních děkana či 
vedení fakult se studenty a bývají také jedním z témat pravidelných setkání akademických senátů a 
akademických obcí fakult.  
K hodnocení patří názory studentů nejen na výuku, ale i na další služby, které zajišťuje univerzita jako celek, 
součásti univerzity i jejich jednotlivá pracoviště (např. studijní oddělení, knihovna, koleje, menza apod.). 
V současnosti JU využívá systém studentského hodnocení výuky, který je založen na systému studijní agendy IS 
STAG. Kromě tohoto celouniverzitního systému studentského hodnocení výuky jsou využívána i hodnocení, 
která organizují samotní vyučující v rámci svých předmětů či kurzů s cílem získání zpětné vazby od studentů pro 
další zlepšení kvality výuky. Dále jsou využívány, resp. sledovány i studentské hodnotící webové portály, např. 
Primat.cz či portál Asociace studentů a absolventů. Další rovinou hodnocení kvality je přímá účast zástupců 
vedení fakult ve výuce, a to u náhodně vybraných předmětů a dále předmětů, u nichž studentské hodnocení 
naznačí nějaký nedostatek nebo na jejichž výuku přímo upozorní sami studenti.  
Rozvinuté je na JU rovněž hodnocení kvality vědecké a tvůrčí činnosti podle jednotlivých vědních oborů a fakult, 
v posledních letech byl zaváděn také jednotný systém hodnocení akademických pracovníků (systém HAP 
zakoupený a modifikovaný pro potřeby JU od Univerzity Palackého v Olomouci), jenž je od roku 2019 
implementován na všech osmi fakultách JU. Uvedený systém je nadále rozvíjen a doplňován o další 
funkcionality, velké úsilí je věnováno jeho propojení s dalšími univerzitními i mimouniverzitními databázemi a 
aplikacemi. V souvislosti s novým Mzdovým předpisem JU je také prohlubován princip zpětných vazeb 
v hodnocení neakademických pracovníků, k čemuž je od konce roku 2018 celouniverzitně využíván systém HNZ 
(hodnocení neakademických zaměstnanců).  
Sledování uplatnění absolventů má na fakultách různou podobu, stejně tak kontakty se zaměstnavateli. Větší 
důraz je kladen na tyto zpětné vazby u regulovaných profesí a profesně orientovaných programů, kde jsou 
jasně daní zaměstnavatelé (školy, nemocnice apod.). U akademicky pojatých programů jsou tyto kontakty často 
méně formalizované (setkání s absolventy na fakultních/oborových, případně celouniverzitních setkáních – 
poslední takové celouniverzitní setkání absolventů JU se uskutečnilo v červnu 2018, přednášky úspěšných 
absolventů na JU, kontakty s kulturními institucemi). Výrazné zlepšení kontaktů s absolventy a zaměstnavateli 
představuje také zapojení těchto vnějších aktérů do rad jednotlivých studijních programů, což výrazně posílilo 
zpětnou vazbu ke konkrétním oborům (programům), a to už v procesu tvorby nových studijních programů, 
které jsou aktuálně předkládány k akreditaci. 
Další výrazné posílení procesů zpětné vazby si JU slibuje od realizace, resp. dokončení projektů OP VVV ESF, 
případně jeho investiční komplementární části ERDF – Rozvoj JU. Projekt ESF je zaměřen na rozvoj JU jako 
celku, prostřednictvím uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU 
dosáhnout zvýšení kvality strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému 
zajišťování a hodnocení kvality; zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh 
práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických 
kompetencí akademického personálu a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému 
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monitoringu potřeb trhu práce, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s 
absolventy; posílení internacionalizace prostředí. 
Odkazy: 
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurci-
a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-
v-cb 
Rada pro vnitřní hodnocení JU  
http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-pro-vnitrni-hodnoceni-ju 
Projekty OP VVV – Rozvoj JU - ESF, ERDF na posílení kvality JU  
http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up/strategicke-projekty-ju/realizovane-projekty 
Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
opatreni/2017/r_361_rada_stud_programu.pdf/view 

Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů (Standard 

1.8) 

Úspěšnost uchazečů o studium, studentů (graduation rating) a absolventů je sledována v souladu se 
Strategickým záměrem JU a jeho ročními plány realizace, v rámci veřejných i neveřejných (určených pouze pro 
vnitřní potřebu JU) ukazatelů daného strategického záměru. Tyto ukazatele, které informují o situaci na úrovni 
univerzity jako celku a na úrovni jejích jednotlivých fakult, jsou dále doplněny detailními analýzami, které jsou 
zpracovávány až do úrovně jednotlivých studijních programů/oborů s možností samostatného sledování 
jednotlivých typů a forem studia. Sledována je rovněž věková struktura uchazečů o studium na JU či regionální 
původ doručených přihlášek. Pravidelně jsou zpracovávány přehledy škol, ze kterých se hlásí uchazeči o 
studium na JU, a to jak v rámci bakalářského (případně nestrukturovaného magisterského studia), tak i 
v případě navazujícího magisterského a doktorského studia.   
JU rovněž v rámci ukazatelů Strategického záměru JU i v rámci samostatných analýz sleduje způsob ukončování 
studia na JU a s tím související studijní úspěšnost/neúspěšnost v jednotlivých studijních programech/oborech, 
typech a formách studia. Přitom JU postupuje dle metodik stanovených MŠMT pro potřeby přípravy 
každoročních výročních zpráv o činnosti vysoké školy a pro výpočet úspěšnosti ukončování studia na základě 
tzv. kohortního přístupu (viz analýza MŠMT "Vývoj úspěšnosti ukončování studií na českých VVŠ a UO v Brně 
2003–2014“ a další navazující analýzy, dále rovněž webová aplikace Dropout.pef.czu.cz, která vznikla v rámci 
projektu „Stanovení postupu výpočtu ukazatele propadovosti studentů českých vysokých škol“ podpořeného 
Technologickou agenturou ČR na České zemědělské univerzitě v Praze), ve kterém je každý imatrikulační ročník 
sledován samostatně, izolovaně od ostatních. U každého ročníku je v rámci kohortního přístupu sledováno, jak 
jsou započatá studia postupně ukončována, a to nejen úspěšně či neúspěšně, ale také „jinak“ (např. přestupem 
na jiný obor nebo úmrtím), a jak některá dále pokračují, včetně sledování délky celkového studia a překračování 
standardní délky studia.   
JU také pravidelně sleduje a vyhodnocuje uplatnění svých absolventů na trhu práce, a to zejména s využitím 
údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí (statistiky absolventů 
škol a mladistvých v evidenci úřadů práce) a dále statistických údajů a analýz Střediska vzdělávací politiky 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. JU rovněž pravidelně sleduje speciální přílohy některých novin a 
časopisů, které v období podávání přihlášek na vysoké školy publikují oborové srovnání nezaměstnanosti 
absolventů vysokých škol. Údaje o počtech nezaměstnaných absolventů a jejich struktuře jsou sledovány nejen 
na úrovni univerzity a jednotlivých fakult, ale i na úrovni studijních programů, příp. jednotlivých oborů, což 
zvyšuje využitelnost těchto údajů pro realizaci návazných opatření, např. změn v obsahu konkrétních studijních 
programů/oborů.   
JU se také pravidelně zapojuje do celostátních průzkumů, které mapují uplatnění absolventů českých vysokých 
škol na trhu práce a jejich hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání. Takovým šetřením z posledních let je 
např. šetření „Absolvent 2018“, které podle zadání MŠMT realizovalo za součinnosti participujících vysokých 
škol v České republice Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., ve spolupráci se Střediskem vzdělávací 
politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Uvedené šetření bylo zaměřeno na dvě cílové skupiny. Hlavní 
cílovou skupinu tvořili absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, 
kteří získali vysokoškolský diplom v letech 2013-2017, zároveň neabsolvovali další studium na vysoké škole 
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v roce 2018 a ani v době šetření nestudovali na vysoké škole, a to v žádné formě studia. Druhou cílovou 
skupinou byli zaměstnavatelé absolventů vysokých škol z první cílové skupiny. Toto šetření, které svým 
rozsahem bylo zatím největším šetřením mezi absolventy, do něhož se JU v posledních letech zapojila (osloveno 
bylo více než 6 800 absolventů JU), poskytlo retrospektivní údaje nejen o uplatnění absolventů na trhu práce, 
ale také o tom, jak s odstupem času absolventi hodnotí kvalitu studijní nabídky, podmínky studia a výuky, 
kvalitu vysoké školy a vyučujících, svou spokojenost s volbou vysoké školy a studijního oboru, úroveň získaných 
znalostí, dovedností a kompetencí a jejich využitelnost v praxi. Z dalších recentních šetření je možné zmínit 
zapojení JU do pilotního evropského průzkumu Eurograduate, které porovnávalo pracovní a životní podmínky 
absolventů vysokých škol v akademických letech 2012/2013 a 2016/2017. Cílem tohoto šetření, které bylo 
realizováno současně se šetřením Absolvent 2018, bylo poskytnout výstupy, které pomohou sledovat uplatnění 
absolventů vysokých škol na trhu práce, rozvoj jejich dovedností a také trendy v sociální nerovnosti.  
Vedle vedení univerzity a vedení jednotlivých fakult sledují úspěšnost uchazečů o studium (počty 
přihlášek/přijatých/zapsaných), poměru úspěšně a jinak ukončených studií a uplatnění absolventů také garanti 
jednotlivých programů (resp. dosavadních oborů), a to v rámci zpráv garantů programů/oborů, jež jsou 
zpracovávány jednou za pět let (aktuálně hodnocené období 2012-2016), resp. v jejich ročních dodatcích, 
včetně informací o případné potřebě řešit tyto ukazatele. Tyto údaje garanta programu (resp. Rady studijního 
programu) vyhodnocuje Rada pro vnitřní hodnocení, která podává případná doporučení fakultním 
koordinátorům kvality a jednotlivým garantům studijních programů.  
Odkazy: 
Strategický záměr JU / Dlouhodobý záměr JU a jeho roční plány realizace 
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan 
Informace pro studenty na stránkách JU (rozcestník) 
http://www.jcu.cz/student 

Vzdělávací a tvůrčí činnost 

Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání (Standard 1.9) 

Vzdělávací a tvůrčí činnost JU vychází ze soudobých poznatků ve všech vědních oblastech, významná role v 
tomto směru přísluší zejména profesorům a docentům a v neposlední řadě garantům studijních 
programů/oborů, kteří disponují potřebnými kontakty na pracoviště podobného zaměření v rámci ČR i v rámci 
mezinárodním, stojí za organizováním konferencí s mezinárodní účastí, za prosazováním publikací do 
mezinárodně respektovaných periodik, většinou jsou také řešiteli významných grantových projektů. Podstatné 
obohacení mezinárodního rozměru představují také sítě smluvních vztahů se zahraničními univerzitami, včetně 
konkrétních příjezdů a výjezdů typu Erasmus+. Tyto smlouvy jsou uzavírány na celouniverzitní úrovni (prorektor 
pro zahraniční vztahy a jím řízené útvary) a konkrétněji pak rozvíjeny na úrovni jednotlivých fakult a studijních 
programů, zahrnují tak výměny pedagogů i studentů.  
Studenti i akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty JU pravidelně vyjíždějí do zahraničí zejména v rámci 
bilaterálních smluv a tyto mobility jsou kontinuálně podporovány v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty. 
Široká síť zahraničních partnerů umožňuje nejen mobility, ale také vědeckou a projektovou kooperaci. 
Rozšiřování těchto vzájemně prospěšných kontaktů patří mezi priority fakulty, kdy v poslední době důraz je 
kladen nejen na přeshraniční spolupráci a širší spolupráci v rámci Evropské unie, ale rovněž se státy mimo EU. 
K významným aktivitám fakulty na mezinárodním poli patří magisterský joint degree program European Master 
in Migration and Intercultural Relations v rámci programu Erasmus Mundus (jedná se o mezinárodní obor 
koordinovaný německou univerzitou v Oldenburgu a zahrnující evropské a africké univerzity). Významná je 
projektová spolupráce s Georgia Southern University ve Spojených státech amerických, výměnné pobyty 
akademických pracovníků na univerzitách v Izraeli, Japonsku, Rusku a Jihoafrické republice a mnohé další. 
Některé z nich jsou financované z kreditové mobility, jiné z vnitřních výzev univerzity.  
V současné době jsou připravovány žádosti o kreditovou mobilitu na výjezdy do Arménie, Kanady, USA, Indie, 
JAR a do Japonska. Do těchto projektů se mohou zapojit akademičtí pracovníci a studenti Pedagogické fakulty. 
Rovněž dochází k rozšíření nabídky studijních předmětů vyučovaných v cizím jazyce, jež mají za cíl nejen zlepšit 
jazykové dovednosti studentů a podat informace o zahraniční praxi, ale zároveň budou sloužit i jako platforma 
pro setkávání a vzájemné obohacování českých a zahraničních studentů (nejedná se tedy o cizojazyčnou kopii 
českého studijního předmětu).  
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Akademičtí pracovníci fakulty prezentují soudobý stav poznání ve svém oboru v rámci výuky a své poznatky 
a výsledky výzkumů sdílí na mezinárodních konferencích a sympóziích. V neposlední řadě k rozvoji fakulty 
přispívá členství akademických pracovníků v mnoha mezinárodních organizacích, např.: European Society for 
research in mathematics education – doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., International League Against Epilepsy 
– doc. Dana Buršíková, Ph.D., American Psychological Society – prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D., European 
Federation of Psychology Teachers´ Association - doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., The Learner Knowledge 
Community - Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D., European Science Education Research Association – prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, Ph.D., PhDr. Jan Petr, Ph.D., Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. apod. 
Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty JCU: 
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf  

Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů (Standard 1.10) 

Spolupráce s praxí je na JU rozvíjena konkrétně podle typu studijních programů (profesně x akademicky 
zaměřené), mnohem větší důraz na spolupráci s praxí při uskutečňování studijních programů je kladen na 
profesně zaměřené programy.  
Studijní programy na PF jsou realizovány v úzké spolupráci se školami a dalšími pracovišti. Jedná se o instituce, 
se kterými má PF uzavřené specifické smlouvy o spolupráci pro výkon nejrůznějších typů praxí studentů, na 
základě nichž tyto instituce získávají statut „fakultní škola PF“ a „klinické pracoviště PF“. Spolupráce je vázána 
nejen na Jihočeský kraj, ale i na pracoviště mimo region a na zahraničí, konkrétně na region Horní Rakousko. 
Fakultními školami jsou školy mateřské, základní a gymnázia. Klinickými pracovišti jsou dětské domovy, 
diagnostický ústav, centrum sociálních služeb, pedagogicko-psychologická poradna a její regionální pobočky, 
speciálně pedagogická centra a školy a třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona. Pracovníci klinických 
škol a klinických pracovišť se spolupodílí na vedení praxí a její reflexi. 
Spolupráce s praxí se dále uskutečňuje v rovině pedagogické i vědecko-výzkumné. Externí spolupracovníci 
z různých pracovišť zajišťují výuku některých teoretických předmětů. Jedná se o významné odborníky z praxe, 
lékaře, právníky, odborníky na legislativu, poradenské či klinické psychology a speciální pedagogy, zkušené 
pedagogy ze všech typů škol. Stále častěji je také využívána tandemová výuka realizovaná pedagogem fakulty 
a odborníkem z praxe. Jedná se především o některá témata v pedagogických předmětech, kde vstup praktiků 
do výuky je velkým přínosem. Odborníci z praxe jsou také častými konzultanty závěrečných bakalářských či 
diplomových prací, na jejich pracovištích je realizováno výzkumné šetření, sběr dat. 
 

Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů (Standard 1.11) 

Odborníci z praxe participující na výuce teoretických předmětů, se přímo podílí na tvorbě studijních plánů (viz C- 

I). V tomto kontextu pak mají podíl i na tvorbě a aktualizaci okruhů či otázek ke státním závěrečným zkouškám.  

V Radách bakalářských a magisterských studijních programů, dohlížejících na uskutečňování těchto programů na 

PF, jsou taktéž zastoupeni odborníci z praxe. 

K aktualizaci výuky přispívá nemalou měrou spolupráce fakulty i jejích jednotlivých akademických pracovníků 
s profesními komorami a skupinami, asociacemi, oborovými sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
odborníky z praxe. Tato skutečnost nabývá významu především v kontextu měnících se požadavků praxe, 
legislativních změn a nových poznatků jednotlivých oborů. Fakulta realizuje tuto spolupráci také například 
pořádáním vědeckých konferencí, odborných setkání a workshopů. Akademičtí pracovníci zajišťující bakalářský 
program Arteterapie jsou členy řady domácích organizací, např. Česká arteterapeutická asociace, Asocia, Česká 
asociace pedagogického výzkumu, Česká pedagogická společnost, Českomoravská psychologická společnost, 
Unie psychologických asociací ČR, a zahraničních organizací, např. Society for Personality and Social Psychology, 
American Psychological Society, American Psychological Society, Association for Psychological Science, Stress and 
Anxiety Research Society, European Science Education Research Association, Federation of Psychologists 
Association, Board of Educational Affairs. 
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Podpůrné zdroje a administrativa 

Informační systém (Standard 1.12) 

Na JU je jako informační systém určený pro administraci studijní agendy využíván IS STAG, který je vyvinut a 
udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení až po vydání diplomu 
a obsahuje veškeré informace o studiu, včetně informací o studijních programech, požadavcích spojených se 
studiem a možností uplatnění absolventů v praxi. Další potřebné informace o přijímacím řízení a pravidlech 
studia (například Studijní a zkušební řád JU) jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity či na webových 
stránkách jednotlivých 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. 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 - a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, 
VZP, Theses a podobně. 
Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem, 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 jejím 
prostřednictvím jsou odesílány písemnosti studentům a uchazečům poštou, datovou schránkou, e-mailem 
anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG. 
Hodnocení informačního systému probíhá na JU pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné 
vazby od uživatelů studijního informačního systému či hodnoticí zprávou o činnosti Centra informačních 
technologií, které provoz studijního informačního systému zajišťuje. 
Jednotlivé fakulty JU nabízejí uchazečům o studium a studentům informační a poradenské služby související se 
studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. Primárním poradenským místem každé 
fakulty v oblasti studijních záležitostí je studijní oddělení, přičemž pro dosažení maximální míry osobního a 
individuálního přístupu ke studentům jsou studentům přiřazeny konkrétní studijní referentky. Na většině fakult 
jsou pro jednotlivé studijní programy zřízeny rovněž pozice pedagogických poradců, případně tuto poradenskou 
funkci plní garant daného studijního programu nebo vedoucí katedry.  
Mezi další poradenské služby realizované na konkrétních fakultách, nicméně poskytované studentům napříč 
univerzitou, patří zejména tyto: Na Ekonomické fakultě JU již více jak 10 let funguje Kariérní centrum, které 
poskytuje poradenské služby studentům v oblasti přípravy na přijímací pohovory, podpory rozvoje kompetencí 
pro vyšší uplatnitelnost absolventů na trhu práce apod. Studentům řady programů/oborů může sloužit jako 
poradenské centrum také studentské agropodnikatelské centrum spravované samotnými studenty Zemědělské 
fakulty JU. Na Pedagogické fakultě JU je provozována Vysokoškolská psychologická poradna poskytující 
psychologické poradenské služby a psycho-terapeutickou pomoc studentům i jejich rodinným příslušníkům. 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU poskytuje uchazečům ze zahraničí pomoc při zvládání administrativních 
nároků uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR. Pro končící studenty nabízí fakulta 
kariérní poradenství při hledání budoucího zaměstnání v rámci programu pro absolventy. Teologická fakulta JU 
nabízí služby Pastoračně-psychologické poradny, a to jak formou jednorázového poradenství, tak 
i déletrvajícího osobního nebo duchovního doprovázení.  
V návaznosti na koncepci poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb na JU, která byla 
připravována v přechozích letech zejména v souladu se standardy pro akreditace, byl v roce 2019 schválen 
projektový záměr rozvoje podpůrných a poradenských služeb zacílený na rozvoj služeb podporujících studium 
studentů se specifickými potřebami a služeb kariérního a psychologického poradenství (realizace započala 
v roce 2020). Od poloviny roku 2020 byla s podporou tohoto projektu zahájena činnost nově vytvořeného 
Kariérního centra JU, které nabízí široké portfolio služeb pro zájemce o studium, studenty a absolventy. 
Odkazy: 
IS STAG JU 
https://wstag.jcu.cz/portal 
Moodle – e-learning 
https://elearning.jcu.cz/ 
Centrum informačních technologií JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rectors_office/cit 
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Kariérní centrum JU 
https://www.kc.jcu.cz/ 

Knihovny a elektronické zdroje (Standard 1.13) 

Informační a knihovnické služby jsou na JU poskytovány dvěma knihovnami. Je to jednak Akademická knihovna 
(AK JU), což je pracoviště s celouniverzitní působností, a dále Knihovna J. P. Ondoka, která plní funkci fakultní 
knihovny Teologické fakulty JU. Obě knihovny spojuje jednotný automatizovaný systém Aleph, společný katalog 
a obě jsou přístupny studentům všech fakult JU bez omezení. 
AK JU vznikla v roce 2010 sloučením knihovních fondů bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, 
Zdravotně sociální a Zemědělské fakulty JU. V roce 2012 byl také připojen fond knihovny Fakulty rybářství a 
ochrany vod. V rámci AK JU působí Knihovna biologických pracovišť AV ČR, Rakouská, Švýcarská a Americká 
knihovna. Knihovna poskytuje služby studentům a pedagogům ze všech součástí JU, vědeckým pracovníkům 
ústavů Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích i zájemcům z řad veřejnosti. 
Činnost AK JU se řídí těmito základními dokumenty: Statut Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích; Organizační řád Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Knihovní řád 
Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ke koncepci jednotlivých klíčových činností 
AK JU, ke globálním principům přidělování finančních prostředků pro doplňování knihovních a jiných 
informačních zdrojů AK JU, k návrhům na zlepšení činnosti AK JU a k návrhům Knihovního a Organizačního řádu 
AK JU se vyjadřuje Knihovní rada, která byla zřízena jako poradní orgán rektora pro oblast informačních zdrojů 
spravovaných AK JU.  
Knihovní fond AK JU pokrývá všechny vědní obory, ve kterých jsou na JU uskutečňovány studijní programy. 
Knihovna nabízí více než 450 tisíc svazků knih a časopisů, z toho 200 tisíc svazků ve volném výběru, 
organizovaném podle vědních oborů. K dispozici jsou také desítky tisíc elektronických časopisů a e-knih. Fond 
knihovny je uložen ve dvou podlažích. V prvním jsou knihy ze společenskovědních disciplín a beletrie, ve 
druhém knihy z přírodovědných oborů, zemědělství a lékařských věd. K dispozici jsou rovněž k prezenčnímu 
studiu vysokoškolské kvalifikační práce. 
Doplňování a aktualizace knihovního fondu probíhá ve spolupráci s garanty jednotlivých programů/oborů, 
případně přímo s vyučujícími, kteří znají informační potřeby svých studentů. Akvizice je financována 
vícezdrojově, tedy z  institucionálních nebo grantových prostředků součástí JU a zároveň z rozpočtu AK JU.  
Cíleně se doplňují nové informační zdroje pro všechny obory zastoupené na JU, zvláštní pozornost se věnuje 
těm, které na JU začínají a nemají tedy dostatečnou informační podporu, často i nákupy z antikvariátů či 
odkupy knihoven významný osobností. Zároveň se dokupují potřebné exempláře u nejvíce žádaných zdrojů. 
Zvláštní pozornost je na JU věnována dostupnosti elektronických informačních zdrojů (EIZ). Finanční podporu 
pro tyto mimořádně nákladné, ale nezbytné zdroje informací pro výuku a výzkum získává JU již řadu let 
z programů, které byly pro tyto účely vypisovány MŠMT (INFOZ, OP VaVpI, Informace - základ výzkumu). Další 
potřebné zdroje a také nástroje na práci s nimi (vyhledavač EDS, citační manažer CitacePro, nástroj na práci s e-
periodiky EZB aj.) pak JU financuje plně ze svého rozpočtu. V minulých letech byla JU zapojena v řadě projektů 
zaměřených na přístup k EIZ, na ně od roku 2018 navázala účast v projektu CzechELIB, která zaručuje 
dostupnost těchto špičkových zdrojů informací i v letech 2018-2022. Aktuálně přístupné i plánované EIZ 
pokrývají všechny programy/obory, které jsou na JU akreditovány a využívat je lze nejen v rámci kampusu JU, 
ale prostřednictvím VPN jsou uživatelům na JU k dispozici prakticky bez omezení. 
Hlavní budova AK JU je moderním informačním pracovištěm velmi dobře vybaveným potřebnými 
technologiemi pro poskytování široké nabídky služeb svým uživatelům. Použitá technologie RFID umožňuje 
klasické i samoobslužné půjčování a vracení knih, 500 studijních míst v různých typech studoven včetně 
individuálních nabízí prostor pro nerušené studium 6 dní v týdnu v celkovém rozsahu 67 hodin. Více než 100 
počítačů pro potřeby uživatelů zaručuje snadnou dostupnost elektronických informačních zdrojů přímo 
v budově AK JU, dostatek multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování je možné využívat pohodlně 
v bezhotovostním režimu. V hlavní budově AK JU je také moderně vybavená počítačová učebna, která je 
využívána ke kurzům zaměřeným na efektivní práci s EIZ a určeným studentům všech stupňů studia. Výuku 
zajišťují speciálně vyškolení pracovníci AK JU. 
Aby byl knihovní fond co nejdostupnější i uživatelům z fakult mimo hlavní kampus, zajišťuje AK JU provoz nejen 
v hlavní budově, ale také ve studovně na Zdravotně sociální fakultě JU a na pobočce Fakulty rybářství a ochrany 
vod JU ve Vodňanech, kde poskytuje plný sortiment knihovnických a informačních služeb. Součástí fondů AK JU 
jsou také deponátní knihovny na fakultách. AK JU zabezpečuje jejich budování a metodicky pomáhá správcům 
deponátních knihoven z příslušných kateder/ústavů.  
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Činnost Knihovny J. P. Ondoka se řídí vlastním Knihovním řádem. Knihovna sídlí v přízemí budovy Teologické 
fakulty JU. V současné době zahrnuje její fond více než 50 tisíc svazků literatury teologické, duchovní a církevní, 
ale také jiné odborné literatury z oblasti psychologie, sociologie, filosofie, religionistiky, pedagogiky, sociální 
práce, politologie, práva a přírodních věd. Kromě české literatury její fond zahrnuje též knihy v německém, 
slovenském, anglickém a italském jazyce. K prezenčnímu studiu ve studovně je k dispozici fond časopisů 
obsahující na 120 titulů domácí i zahraniční provenience. Knihy i časopisy jsou umístěny převážně ve volném 
výběru řazeném podle oborů. Součástí knihovny jsou prostory pro prezenční studium. Knihovna je vybavena 
knihovnickým počítačovým systémem Aleph a veškerý knižní fond je dohledatelný přes internet. Knihovna je 
určena pro studenty a pedagogy Teologické fakulty, ostatních fakult a škol, ale i zájemcům z řad veřejnosti. 
Akademická knihovna i Knihovna J. P. Ondoka svojí činností podporují vize, hodnoty a poslání své mateřské 
univerzity, jejíž jsou nedílnou součástí. Umožňují přístup ke kvalitním informačním zdrojům, poskytují 
profesionální služby a vhodné studijní prostory a přispívají tak ke kvalitní výuce a efektivním výzkumným 
činnostem univerzity. 
Odkazy: 
Knihovna JU 
http://www.lib.jcu.cz/ 
http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje 
http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovny-a-studovny-1/pobocka-ak-frov-ju-1 
http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovni-dokumenty 
Knihovna J. P. Ondoka (Teologické fakulty JU) 
http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/knihovna-j-p-ondoka 

Studium studentů se specifickými potřebami (Standard 1.14) 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako 
důležitou součást své společenské odpovědnosti a také jako jednu z cest k dosažení podnětné a vzájemně 
obohacující různorodosti akademické obce (viz Opatření rektora upravující podporu studentů se specifickými 
potřebami na JU a Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020). Za účelem zlepšení přístupnosti studia, 
zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinaci aktivit směřujících k vyrovnávání příležitostí studovat 
na vysoké škole zřídila JU v roce 2012 Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen 
„Centrum“) jakožto specializované pracoviště s celouniverzitní působností. 
Prostřednictvím Centra poskytuje JU studentům se specifickými potřebami veškeré podpůrné služby vymezené 
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“). Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů JU (viz Studijní a 
zkušební řád JU, čl. 2, odst. 4a. a Opatření rektora upravující podporu studentů se specifickými potřebami na 
JU). 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 zejména 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 upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU). 
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., 
vysokoškolský zákon. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých 
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vnitřních předpisů (viz Studijní a zkušební řád JU, čl. 2, odst. 4. a Opatření rektora upravující podporu studentů 
se specifickými potřebami na JU). 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. 
Cílem všech podpůrných, poradenských a dalších služeb poskytovaných studentům se specifickými potřebami je 
v souladu s vnitřními předpisy JU výhradně vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole bez snižování 
studijních nároků (viz Studijní a zkušební řád JU, čl. 4c. a Opatření rektora upravující podporu studentů se 
specifickými potřebami na JU, odst. 7). Veškerá podpůrná opatření jsou proto individuálně indikována pouze 
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 je 
konzultovat s pracovníky Centra. Studenti v souladu s Opatřením rektora upravujícím podporu studentů se 
specifickými potřebami na JU nemají v zájmu zachování kvality studia možnost domlouvat s vyučujícími 
individuálně úpravy plnění studijních povinností na základě deklarovaných specifických potřeb. V případě 
nesouladu mezi zainteresovanými stranami je odvolacím orgánem prorektor pro studium (viz Opatření rektora 
upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU). 
V zájmu zkvalitňování a standardizace poskytovaných podpůrných opatření a sdílení zkušeností mezi veřejnými 
vysokými školami je JU od roku 2014 členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými 
potřebami na VŠ. 
Odkazy: 
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU 
http://centrumssp.jcu.cz/ 
Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-pro-obdobi-2016-2020 
Studijní a zkušební řád JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/studijni-a-zkusebni-rad-ju-v-ceskych-budejovicich 
Stipendijní řád JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/stipendijni-rad-jihoceske-univerzity-v-ceskych-
budejovicich 
Opatření rektora upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
opatreni/2015/r_303__podpora_studentu_se_specif_potrebami.pdf/view 
Opatření rektora k přijímacímu řízení uchazečů se specifickými potřebami na JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
opatreni/2015/r_304_prijimaci_rizeni_stud_se_specif_potrebami.pdf/view 

Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví (Standard 1.15) 

JU zřídila rozhodnutím rektora dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013 Etickou komisi JU jako 
poradní orgán rektora. Komise ze svého poslání dbá na etický rozměr činností provozovaných na JU, a to nad 
rámec základních pracovněprávních norem, zejména na etický rozměr tvůrčí činnosti na univerzitě jako celku, 
resp. na jednotlivých fakultách. Etická komise JU má celkem šest členů, kteří jsou vybíráni tak, aby v komisi byly 
rovnoměrně zastoupeny humanitně-společenské i přírodovědně-technické obory. Členy Etické komise JU 
jmenuje a odvolává rektor, mandát členů Etické komise JU trvá po dobu funkčního období rektora.  
Etická komise JU se při svém rozhodování řídí Etickým kodexem JU (jeho přílohou jsou Zásady výzkumné práce 
a zveřejňování poznatků a výsledků výzkumu a Zásady pro posuzovatelskou, hodnotící, oponentskou a expertní 
činnost) a Jednacím řádem Etické komise JU, který prošel schválením v Akademickém senátu JU. Jednací řád mj. 
upravuje způsob projednávání podnětů k Etické komisi JU a způsob volby a vymezení činnosti ombudsmana JU. 
Ombudsman JU je nezávislá osoba, která svou činností poskytuje všem pracovníkům univerzity důvěrnou 
pomoc při řešení pracovních konfliktů, sporů a stížností. Cílem jeho činnosti je zajistit v rámci univerzity 
spravedlivé a rovné zacházení mezi zaměstnanci a zlepšit celkovou kvalitu pracovního prostředí. Ve své činnosti 
se zaměřuje na mediaci a řešení nejrůznějších podnětů či sporů (nad rámec již existujících předpisů) za účelem 
ochrany zaměstnanců JU proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu trvání 
pracovního poměru na JU. Ombudsmana JU volí členové Etické komise JU ze svých řad. Ombudsmanem JU 
nemůže být zvolen předseda Etické komise JU. 
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JU se také hlásí ke společensky odpovědnému chování (opatření rektora Deklarace společensky odpovědného 
chování JU ve vztahu ke vzdělávací činnosti), a to nejen ve vazbě ke vzdělávací činnosti, ale také ve vztahu ke 
všem souvisejícím činnostem. 
Kvalifikační práce odevzdávané na JU, resp. jejích jednotlivých součástech, jsou veřejně přístupné 
prostřednictvím systému IS STAG, a to v plném znění, včetně posudků vedoucích a oponentů. Univerzita využívá 
Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů (Theses.cz), vedoucí 
kvalifikačních prací v systému vyhodnocují případné shody s jinými texty a v případě zjištěných nedostatků 
postupují podle Studijního a zkušebního řádu JU. Závažná provinění řeší disciplinární komise jednotlivých fakult 
JU, případně Etická komise JU na základě došlých podnětů. JU dále používá systém odhalování plagiátů v 
seminárních a jiných pracích (Odevzdej.cz). Na tento systém jsou napojeny také e-learningové systémy Moodle 
a eAmos, které JU využívá. 
Odkazy: 
Etická komise JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/eticka-komise 
Ombudsman JU 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/pro-zamestnance/ombudsman-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich 
Opatření rektora, jímž se vydává Deklarace společensky odpovědného chování JU ve vztahu ke vzdělávací 
činnosti 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
opatreni/2016/r_337_spolecensky_odpovedne_chovani_ju.pdf/view 
Etická komise PF JU   
https://www.pf.jcu.cz/education/eticka_komise/   

Disciplinární řád PF JU   

https://www.pf.jcu.cz/documents/disciplinarni_rad_pro_studenty_PF_JU.php 

Složení disciplinární komise   

htps://www.pf.jcu.cz/structure/disciplinary_committee/   
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II. Studijní program 

Soulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní rozměr studijního programu  

Soulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty vysoké školy (Standard 2.1)  

Pedagogická fakulta JU definuje ve Statutu PF JU své poslání: „Fakulta je zřízena k činnostem v oblasti vzdělávání, 
vědecké, výzkumné a v dalších tvůrčích oblastech… Fakulta navazuje na dosavadní tradice a odráží vývojové 
trendy a potřeby společnosti“ (Statut PF JU. Čl. 2, viz odkaz níže). V souladu se zaměřením fakulty na přípravu 
širšího spektra odborníků ve společenskovědních oblastech, zejm. souvisejících s výchovou a podporou 
vzdělávání, a obecně v souladu s posláním PF JU je realizován i doktorský studijní program Didaktika biologie. 
Zaměření a další rozvoj tohoto programu je v souladu s Dlouhodobým záměrem PF do r. 2020 a Strategickým 
plánem JU. 
 
Odkazy: 
Statut PF JU: 
https://www.pf.jcu.cz/download/Statut_PF_JU.pdf  
Dlouhodobý záměr PF JU: 
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf  
Strategický plán JU: 
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-pro-obdobi-2016-2020 
 

Souvislost a propojení s tvůrčí činností vysoké školy (Standard 2.2) 

V souladu se zaměřením fakulty připravujeme profesionály pro oblast školství. Tvůrčí činnost související s 
programem je vedena jako základní a aplikovaný výzkum ve vzdělávání přírodopisu, resp. didaktice geologie a 
biologie. Tvůrčí činnost se promítá do studijního plánu a obsahu studia programu v několika rovinách: (1) v 
podobě aktualizací a inovací obsahu kurzů, které vyplývají z nových poznatků získaných ze studia literatury 
související se širším zázemí tvůrčí činnosti (z rešerší literárních údajů); (2) v podobě uplatnění vlastních výsledků 
výzkumu v kurzech (např. Aktuální problémy didaktiky biologie, Aktuální trendy a témata moderní biologie ve 
vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie); (3) začleněním studentů do výzkumných projektů akademických 
pracovníků (např. prostřednictvím návrhů témat disertačních prací – viz např. databáze STAG); (4) 
prostřednictvím aplikační tematiky kurzů (např. výsledky výzkumu problematiky badatelsky orientovaného 
vyučování) a publikačních výstupů, ke kterým doktorandi směřují (a jsou povinnou součástí jejich studia). 
 
 
 
Mezinárodní rozměr studijního programu (Standard 2.3) 
 
Obor není oborem typu joint degree. Výuka zahraničních studentů v rámci jejich mobilit programu ERASMUS, 
resp. ERASMUS + zatím v předchozí akreditaci programu Vzdělávání v biologii, na který předkládaný program 
Didaktika biologie navazuje, neprobíhala. Vzhledem k tomu, že výuka v doktorském studiu je individualizovaná 
(a i v pregraduálním studiu vedeme pro zahraniční studenty kurzy v angličtině), v případě mobilit – příjezdů 
zahraničních studentů by byli začleněni do programu za stejných podmínek jako studenti čeští. 
Zahraniční pracovníci v rámci oficiálně registrovaných mobilit, či na ad hoc domluvených stážích vstupují do 
studijního plánu českých studentů krátkodobě jednotlivými přednáškami či semináři či jejich „clustery“ (např. 
od roku 2016 prof. Andrej Šorgo – Univerzita v Mariboru, Slovinsko; doc. Mária Tulenková – Prešovská 
Univerzita, Slovensko; Dr. Maren Skjelstad Fredaksvik a Dr. Eli Munkebye - NTNU Trondheim, Norsko, Robert 
Harry Evans, Jesper Bruun – University of Copenhagen, Dánsko). 
 
Spolupráce se zahraničím: 



104 

 

 
Pracovníci zapojení ve studijním programu se podíleli v letech 2016 a 2017 na přípravě mezinárodní letní školy 
doktorandů v oborech didaktika přírodních věd ESERA Summer School 2016 a 2017. Katedra biologie PF JU se 
podílí i na realizaci dalších ročníků 2018, 2019, 2020 – recenze doktorských projektů, koučing doktorandů. 
Byly realizovány mezinárodní projekty: 
Projekt zaměřený na výměnu zkušeností v přírodovědném vzdělávání prostřednictvím mobilit NF-CZ07-MOP-3-
2902015 Improving of the Quality of Biology Didactics and their Role in Teacher Education (2015). 
Spoluřešitelství mezinárodního projektu ATCZ65  Edugard (Education in Plant Growing and Regional Sustainable 
Development) (2016-2019) 
Katedra biologie PF se podílí na řešení výzkumného projektu CriThiSE (Critical Thinking in Sustainability 
Education) (2020-2023), realizovaného univerzitou NTNU v Tronheimu  (členství v panelu hodnotitelů částí 
projektu). 
 
Jednotliví pracovníci spolupracují se zahraničními pracovišti v rámci svého výzkumu prostřednictvím stáží, 
přednáškových pobytů, seminářů, letních škol apod.: 
2016 - University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW), Basilej, Švýcarsko, University 
of Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko 
2018 - University of Colorado, Boulder, CO, USA, ESERA Summer School 2018, Jyväskylä, Finsko; University of 
Copenhagen, Department of Science Education, Kodaň, Dánsko, National Taiwan Univerzity, Taipei; Taiwan 
National University of Technology and Science 
2019 - letní škola Biology Week 2019, Výukový pobyt na Martin Luther Universität Halle, SRN, Adam Mickiewicz 
University, Poznan, Polsko, ESERA SummerSchool 2019, Crete, Řecko; Memorial University of Newfoundland 
and Labrador, St. John’s, NL, Kanada) 
 

Profil absolventa a obsah studia 

 
Soulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí s typem a profilem studijního programu 
(Standard 2.4)  
 
Absolventi doktorského studijního programu Didaktika biologie získávají rozsáhlé komplexní znalosti nejen z 
oblasti didaktiky biologie, ale i z oblasti pedagogiky, psychologie a metodologie vědy, které jsou srovnatelné s 
absolventy tohoto studia v mezinárodním kontextu. Na základě osvojených vědomostí a metod práce jsou 
schopni samostatné vědecko-výzkumné, pedagogické a řídící činnosti zejména ve vědeckých institucí zaměřených 
na vzdělávací procesy, ve státní správě či vzdělávací praxi. Absolventi tohoto studia jsou schopni komunikovat na 
národní a mezinárodní úrovni o problematice biologického vzdělávání a publikovat výsledky své odborné práce 
v národních a mezinárodních časopisech, monografiích a dalších publikacích. 
Doktorské studium poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké 
erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oboru Didaktika biologie. Absolventi získávají 
dovednosti potřebné ke studiu odborné literatury, zjišťování a popisu výzkumných problémů, metodologie a 
návrhu jejich koncepčního řešení. Jsou schopni tvůrčím způsobem řešit problémy, dokáží samostatně navrhovat 
a realizovat výzkum, především v oblasti biologického vzdělávání. 
 
 
Jazykové kompetence (Standard 2.5)  
 
V rámci jazykových kompetencí studentů a absolventů doktorského programu je předpokládána dobrá znalost 
min. anglického jazyka. V průběhu studia je rozvoj jazykových dovedností podpořen povinnou zkouškou z cizího 
jazyka (anglický jazyk, německý jazyk) a prací s cizojazyčnou literaturou jak v rámci odborných předmětů 
studijního plánu tak i při přípravě literární rešerše k disertační práci. Významnou roli v jazykové přípravě hraje 
stáž na zahraničním pracovišti a prezentace příspěvků na zahraničních konferencích. 
 
 
Pravidla a podmínky utváření studijních plánů (Standard 2.6) 
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Studijní plán je koncipován v souladu s Vnitřními předpisy JU a Doporučenými postupy pro přípravu studijních 
programů NAÚ. Průchod studiem je určen individuálním studijním plánem schváleným pro každého studenta 
školitelem a oborovou radou studijního programu. 
 
Vymezení uplatnění absolventů (Standard 2.7) 
 
Absolvent doktorského studijního programu Didaktika biologie má kompetence umožňující zastávat pozice (i) 
vysokoškolského pedagoga – didaktika biologie, připravujícího učitele, (ii) pracovníka výzkumu vědeckých 
institucí zaměřených na vzdělávací procesy v oblasti přírodních věd, zejména v oblasti vývoje a inovací 
vzdělávacích programů; (iii) vedoucího předmětové komise na ZŠ nebo SŠ, který tvoří koncepci složky 
biologického vzdělávání ŠVP konkrétní školy a iniciuje na ní aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání a (iv) ve 
státní správě všech úrovní, tj. ústřední a krajské úřady, nebo může působit v organizacích, které se obsahově, 
metodicky a organizačně věnují celoživotnímu vzdělávání učitelů a popularizaci biologie, ale také v sektoru 
neziskových a osvětových organizací a dále všude tam, kde je zapotřebí odborných expertiz v dané problematice. 
Absolventi mohou též působit jako autoři či redaktoři učebnic pro biologické/přírodovědné vzdělávání v 
nakladatelstvích i tvůrčí pracovníci orientovaní na vývoj a tvorbu učebních pomůcek. Absolventi doktorského 
studijního programu se mohou uplatnit jako vysoce kvalifikovaní pracovníci národních i mezinárodních institucí 
a organizací zaměřených na výzkum v oblasti všeobecného a odborného biologického (přírodovědného) 
vzdělávání jako jsou např. European Science Education Research Association (ESERA), International Organization 
for Science and Technology Education (IOSTE) aj. 
 
Získání vědecko-pedagogické kvalifikace doktor se stává výchozí pozicí pro další odborný růst (např. habilitační a 
profesorské řízení). 
 
 
Standardní doba studia (Standard 2.8) 
 
Standardní doba studia jsou 4 roky. 
 
Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa (Standard 2.9) 
 
Cílem doktorského studijního programu Didaktika biologie je příprava vědeckých a akademických pracovníků (i) 
s kompetencemi pro výzkum, analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky biologie (přírodopisu) na všech 
typech škol včetně univerzit a fakult připravujících učitele, (ii) s kompetencemi pro navrhování účelných řešení v 
oblasti biologického/přírodovědného vzdělávání opřených o metodologii vědeckého výzkumu, (iii) kteří budou 
schopni určovat a reflektovat hlavní trendy vývoje ve vzdělávání v biologických vědách a jejich poznatky efektivně 
transformovat a předávat do praxe vzdělávání, a to jak v rovině kurikulárních obsahů, tak v rovině optimálních 
vzdělávacích a výchovných metodických přístupů v souladu s aktuálními společenskými potřebami a se 
vzdělávacími strategiemi vyspělých evropských zemí. Cíle studia tak korespondují s profilem absolventa a jeho 
předpokládaným uplatněním. 
 
Odlišení doktorského studijního programu od ostatních typů studijních programů (Standard 2.10, 2.11) 
Doktorský studijní program Didaktika biologie je na rozdíl od magisterského programu Učitelství přírodopisu pro 
2. stupeň ZŠ orientován především na výzkumnou a metodologickou práci v oboru Didaktika biologie s 
upřednostněním realizace vědecko-výzkumné činnosti, rozvojem výzkumných a didaktických znalostí a 
dovedností a jejich výzkumné reflexe a transferu nových znalostí a dovedností z biologie do obsahu výuky a 
metodologie oborově-didaktického, popř. pedagogicko-psychologického výzkumu či reality školní a mimoškolní 
praxe. 
Pro studijní program jsou připraveny předměty reflektující potřeby odborného růstu studentů a absolventů. 
Předměty jsou koncipovány tak, aby zahrnovaly nabídku a výukový obsah se zaměřením na moderní trendy a 
fenomény didaktiky biologie, pedagogiky a psychologie. Například se jedná o zavedení nového předmětu „Žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce přírodovědných předmětů“ reflektující problematiku 
žáků/studentů se SP, předmětu „Aktuální trendy a témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a 
biologie“ reagující na nejnovější trendy v biologii s ohledem na jejich účelný transfer do školní praxe či předmětu 
„Elektronická podpora vzdělávání v přírodních vědách“ poskytující teoreticko-praktický background 
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Struktura a rozsah studijních předmětů (Standard 2.12) 
 
Studijní zátěž je vyjádřena v systému ECTS. 
Celkový limit pro řádné splnění studia je 240 kreditů, povinné předměty tvoří 45 kreditů, povinně volitelné 25 
kreditů (2 bloky povinně volitelných předmětů). Absolvování povinně volitelných předmětů se řídí individuálním 
studijním plánem. Celkem 170 kreditů student získá na základě plnění dalších studijních povinností  - zpracování 
disertační práce v postupných krocích, pedagogická praxe, mobilita, publikační výstupy, doktorandská praxe, 
zapojení do projektové aktivity atd. 
Obsah studijních předmětů a další povinnosti jsou vymezeny studijním plánem a podrobně uvedeny v sylabech 
jednotlivých předmětů. 
Vyučovací hodina trvá 45 minut. 
 
Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a kvalifikačních prací s výsledky učení a profilem 
absolventa (Standard 2.14) 
 
Obsah vyučovaných studijních předmětů, metody výuky, zajištění výuky, způsob hodnocení, obsah státních 
doktorských zkoušek, témata a zaměření disertačních prací jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a 
profilem absolventa v daném studijním programu a vytvářejí logický celek. 
Státní doktorská zkouška se dělí na dva samostatné tematické okruhy postihující: (i) znalosti teoretického a 
metodologického základu vázané na oblast didaktiky biologie, pedagogiku a psychologii, (ii) oborové znalosti 
vázáné na konkrétní obsah projektu disertační práce studenta. Tento koncept vychází z uspořádání a vymezení 
předmětů v individuálním studijním plánu. 
 
 
Zabezpečení studijního programu dohodou s pracovišti, které se budou na uskutečňování studijního programu 
podílet (Standard 2.17) 
 
Doktorský studijní program Didaktika biologie je předkládán k akreditaci ve spolupráci Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Za účelem realizace 
programu jsou uzavřeny dvě dohody. Na úrovni univerzit je uzavřena Dohoda o spolupráci při uskutečňování 
studijních programů a na úrovni fakult je uzavřena dílčí Dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorského 
studijního programu Didaktika biologie. 

Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu 

 
Metody výuky a hodnocení výsledků studia (Standardy 3.1–3.4) 
 
Vzhledem k charakteru studia, který preferuje individuální práci studenta na disertačním projektu a určuje 
studijní povinnosti individuálním studijním plánem, se předpokládá individuální výuka nebo výuka v malých 
skupinách, jejichž velikost odpovídá předpokládanému malému počtu studentů. Při uskutečňování studijního 
programu se využívají výukové metody a přístupy podporující aktivní roli studentů v procesu výuky. 
 
Vyučovací metody využívané v rámci studijního programu: 
Přednáška, Dialogická metoda (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning, Exkurze, Individuální konzultace 
s vyučujícím, Individuální příprava ke zkoušce, Monologická metoda (výklad, přednáška, instruktáž), Nácvik 
výtvarných a interpretačních dovedností, Písemná práce, Experiment, Pozorování, Práce s multimediálními zdroji 
(texty, internet, IT technologie), Práce s textem (učebnicí, knihou), Praktická výuka, Projekce (statická, 
dynamická), Případová studie, Skupinová výuka. 
 
Hodnotící metody využívané v rámci studijního programu: 
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Ústní zkouška, Didaktický test, Esej, Průběžné hodnocení, Rozbor 
produktů pracovní činnosti studenta, Rozhovor, Sebereflexe, Seminární práce, Systematické pozorování 
studenta, Analýza výkonů studenta 
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Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu (Standard 3.5) 
 

PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 
(spoluřešitel) 

S-TEAM (= Science-Teacher Education Advanced Methods) 
EU 234870 

EU–FP7 2009 - 2012 

PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 
(řešitel) 

Užití přírodnin v kontextu cílů a kurikula přírodovědného 
vzdělávání na 1. stupni ZŠ 
GAČR 406/09/1039 

GAČR 2009 - 2011 

doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., 
PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 
(spoluřešitelé) 

ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and 
Mathematics Education) 
EU 321428 

EU–FP7 2013 - 2016 

RNDr. Renata Ryplová, 
Ph.D. 

Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika 
vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k 
tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima. 
TL 01000294 

TAČR 2018 - 2021 

doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., 
PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 
(spoluřešitelé) 

SpaceForBOV (Hyperspace pro formativní hodnocení a 
badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a 
matematice). 
TL 02000368 

TAČR 2019 - 2022 

doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., RNDr. 
Renata Ryplová, Ph.D., 
RNDr. Tomáš Ditrich, 
Ph.D., PhDr. Jan. Petr, 
Ph.D. 
(spoluřešitelé) 

Badatelsky orientované vzdělávání v biologii se zřetelem k teorii 
didaktického pochopení obsahu a akcentům soudobé biologie. 
GAJU 078/2013/S 

GAJU 2013 - 2015 

doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., RNDr. 
Renata Ryplová, Ph.D., 
RNDr. Tomáš Ditrich, 
Ph.D., PhDr. Jan. Petr, 
Ph.D. 
(spoluřešitelé) 

Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii. 
GAJU 118/2016/S 

GAJU 2016 - 2019 

PhDr. Jan. Petr, Ph.D. 
(řešitel), 
doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., RNDr. 
Renata Ryplová, Ph.D., 
RNDr. Tomáš Ditrich, 
Ph.D. (spoluřešitelé) 

Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii a fyzice. 
GAJU 123/2019/S 

GAJU 2019 - 2021 

 
Tvůrčí činnost spojená s přírodovědným (biologickým) vzděláváním a přípravou učitelů přírodopisu na PF JU: 
 
Pilotní projekt vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování. 
MŠMT - 3563/2012-34, PF JU (2012) - veřejná zakázka v rámci IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 
– Generace Y  (2009 – 2012) spočívající ve vytvoření sítě spolupracujících učitelů a jejich přípravě v oblasti BOV 
Letní škola ESERA Summer School - v letech 2016 a 2017 pracoviště PF JU (Katedra biologie PF JU, Katedra 
pedagogiky a psychologie PF JU) pořádala mezinárodní letní školy doktorandů v oborech didaktika přírodních věd 
ESERA Summer School 2016 a 2017. Katedra biologie PF JU se podílí i na realizaci dalších ročníků 2018, 2019, 
2020 – recenze doktorských projektů, koučing doktorandů. 
NF-CZ07-MOP-3-2902015 Improving of the Quality of Biology Didactics and their Role in Teacher Education 
(2015) – mezinárodní projekt zaměřený na výměnu zkušeností v přírodovědném vzdělávání prostřednictvím 
mobilit, nositel JU 
ATCZ65  Edugard (Education in Plant Growing and Regional Sustainable Development) (2016-2019) – projekt je 
zaměřen na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako míst vhodných pro vzdělávání a implikaci praktických 
činností. Aktivity projektu zahrnují vzdělávání žáků, učitelů a studentů učitelství.  
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CriThiSE (Critical Thinking in Sustainability Education) (2020-2023) - katedra biologie PF se podílí na řešení 
výzkumného projektu, realizovaného univerzitou NTNU v Tronheimu – členství v panelu hodnotitelů částí 
projektu. 
 
Tvůrčí a vědecká činnost fakulty/katedry tvořící odborný biologický background (spoluřešitelé ve spolupráci s 
dalšími pracovišti JU a AVČR):  
Výzkumný záměr MSM 6007665801: Ekologické, evoluční a experimentálně-biologické přístupy ke studiu vzniku 
a významu biodiverzity. (nositel PřF JU) (2005 – 2011) 
TAČR GA13-01057S Fyziologie diapauzy a chladové odolnosti hmyzu. (2013-2016) 
GA ČR P505 /10/0096 Jak plastický je vodní hmyz? Měření růstu, fenotypové plasticity a evoluce vybraných 
taxonů. (nositel: Entomologický ústav Biologického centra AV ČR) (2010-2013) 
GA ČR 14-29857S Vliv rizika predace a komplexity prostředí na dynamiku vytváření společenstev vodních 
bezobratlých (nositel: Entomologický ústav Biologického centra AV ČR) (2014 – 2016) 
 
Významné mezinárodní publikace vztahující se ke studijnímu programu: 
Le Hebel, F., Constantinou, C. P., Hospesova, A., Grob, R., Holmeier, M., Montpied, P., Petr, J., Rokos, L., 
Stuchlíková, I. & Tiberghien, A. (2018). Students’ perspectives on peer assessment. In Transforming Assessment 
(pp. 141-173). Springer, Cham. 
Petr, J., Papáček, M., & Stuchlíková, I. (2018). The Biology Olympiad as a Resource and Inspiration for Inquiry-
Based Science Teaching. In Professional Development for Inquiry-Based Science Teaching and Learning (pp. 205-
222). Springer, Cham. 
 
 
Ze zadání disertačních prací vyplývá, že jejich vypracování bude vyžadovat samostatnou tvůrčí činnost 
studenta. Předpokladem pro  veřejnou obhajobu disertační práce je předložení odborných výstupů tvůrčí 
činnosti. (Standard 3.7) 
 
V průběhu studia se požaduje průběžné publikování výsledků práce doktoranda, a to formou příspěvku do 
recenzovaného vědeckého časopisu či recenzovaného vědeckého sborníku nebo autorstvím či spoluautorstvím 
recenzované monografie či její kapitoly. K obhajobě disertační práce jsou požadovány nejméně dvě odborné 
studie v recenzovaném vědeckém časopisu či recenzovaném vědeckém sborníku, jednu z těchto prací lze 
nahradit autorstvím či spoluautorstvím recenzované monografie či její kapitoly. Minimálně jedna z publikací musí 
být ve světovém jazyce. 
 

Finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu 

 
Finanční zabezpečení studijního programu (Standard 4.1) 
 
Vzdělávací činnost je financována státním rozpočtem.  
 
Materiální a technické zabezpečení studijního programu (Standard 4.2) 
 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve 
studijním programu, zejména odpovídající materiální a technické zabezpečení, dostatečné výukové a studijní 
prostory a vybavení učeben, které odpovídá tomuto typu studijního programu a počtu studentů. 
 
Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu programu (Standard 4.3) 
 
Zajištění odborné literatury a elektronických databází je popsáno ve standardu 1.13, pro konkrétní studijní 
program v plné míře platí. Přístup do oborově specifických databází (PsycINFO, Psyndex) kolísá vzhledem k jejich 
mimořádně finanční náročnosti. Studenti mají dále dostatečný přístup k odborné literatuře, a to jak 
prostřednictvím Akademické knihovny JU, tak i arteterapeutické, psychologické a pedagogické deponátní 
knihovny umístěné přímo na fakultě. 
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Garant studijního programu 

 
Pravomoci a odpovědnost garanta (Standard 5.1) 
 
Pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu jsou vymezeny Opatřením rektora č. R 410 z 4. 10. 2019. 
Odkazy: 

• Opatření rektora R 410: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
opatreni/2019/r_410_standardy_studijnich_programu.pdf/view 
 

 
Zhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů (Standardy 5.2–5.4) 
 
Garantem předkládaného doktorského studijního programu Didaktika biologie bude doc. PaedDr. Radka 
Závodská, Ph.D., která dosud garantuje doktorský studijní program Vzdělávání v biologii  
Kvalifikace doc. Závodské je plně v souladu s požadavky daného programu, stejně jako její publikační činnost 
a grantová činnost  i pracovní úvazek na PF JU. V dosavadním programu Vzdělávání v biologii plní kromě role 
garantky i roli členky oborové rady a přednášející. V současné době též působí jako garantka navazujícího 
magisterského programu Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. Je 
členkou Rady oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě JU a členkou Rady studijního 
programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol na PF JU v Č. Budějovicích. 
Publikuje v oblasti biologie a didaktiky biologie (nejvýznamnější publikace za posledních 5 let): 

Koubová J., Jehlík T., Kodrík D., Sábová M., Šíma P., Sehadová H., Závodská R., Čapková Frydrychová R. (2019) 
Telomerase activity is upregulated in the fat bodies of pre-diapause bumblebee queens (Bombus terrestris). 
Insect Biochemistry and Molecular Biology 115: 103241. 
Rokos L. a Zavodska R. (2016) Formative Assessment and other assessment methods in Biology education and 
pre-service Biology teacher training in the Czech Republic. The International Journal of Assessment and 
Evaluation 23(2): 17-27. ISSN: 2327-7920 
Papáček M., Čížková V., Kubiatko M., Petr J., Závodská R. 2015: Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. s. 
225-257. In.: Stuchlíková I., Janík T. a kol. : Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Masarykova 
univerzita, Brno. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0; elektronická verze: DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015 
Rokos, L., Závodská, R., Bílá, M. & Řeháčková, L. (2013). The respondent – high school and university student 
and the primary biological education. Journal of International Scientific Publications: Education Alternatives, 
11(1), 334 – 344 
Kobelková A., Závodská R., Šauman I., Bazalová O., Doležel D, 2015. Expression of clock genes /period/ and 
/timeless /in the central nervous system of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Journal of 
Biological Rhythms. 30(2):104-16. 

Personální zabezpečení studijního programu  

 
Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska naplnění standardů 
(Standardy 6.1–6.2) 
 
Personální situace byla při vzniku stávajícího doktorského studijního programu Vzdělávání v biologii svým 
způsobem specifická, a to z toho důvodu, že od počátku 90. let minulého století, odkdy vědecká příprava ani 
habilitace v didaktice biologie neprobíhaly, došlo k fatálnímu generačnímu hiátu ve spektru habilitovaných 
pracovníků v oboru. V roce 2010, kdy byl obor akreditován, působilo v ČR 6 docentů pro obor „didaktika biologie“ 
(3), „didaktika přírodovědy pro primární vzdělávání“(1) nebo pro obdobně formulované obory (2) (přiznané 
většinou na tzv. „rehabilitační paragraf“ po roce 90 nebo na univerzitách v SR). Všech pět kolegů bylo v „penzijním 
věku“ a působilo na různých fakultách různých univerzit (1 ZČU FPE, 2 PřF UK, 1 PedF UK, 1 PedF UP, 1 PedF MU); 
jen dva z nich byli vědecky aktivní. V této situaci byl program Vzdělávání v biologii proto postaven na vědecky 
aktivních profesorech, docentech různých „příbuzných“ disciplín oboru biologie a odborných asistentech, kteří v 
oblasti didaktiky biologie kromě svého oboru rovněž vědecky pracují a publikují nebo se výrazně angažují v 
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přípravě učitelů biologie. Tuto cestu jsme zvolili s vědomím nutnosti potřeby intenzivní práce a přesvědčením 
rychlého znovuoživení tohoto didaktického oboru v intencích mezinárodního dění s cílem postupně přiblížit 
nároky studia oboru doktorským studiím v biologických „zelených“ oborech na JU.  Akreditační komise tento 
koncept akceptovala.  
Studium bylo zajišťováno akademickými pracovníky plně kompetentními v oborech, které garantují a přednášejí. 
Na zajištění studijního oboru v hypotetické šíři všech nabízených předmětů se podílelo postupně 15 profesorů, 
13 docentů a 5 odborných asistentů s gradem Ph.D. 
Studijní program je zabezpečen akademickými pracovníky, s příslušnou kvalifikací pro zajištění jednotlivých 
studijních předmětů. Celková struktura akademických pracovníků zabezpečujících studijní program odpovídá z 
hlediska kvalifikace, věku, délky týdenní pracovní doby a zkušeností s působením v zahraničí nebo v praxi 
struktuře studijního plánu a cílům studijního programu, přičemž akademičtí pracovníci vykonávají tvůrčí činnost, 
jež odpovídá předkládanému studijnímu programu. 
 
Na předkládaném studijním programu Didaktika biologie se podílí jako vyučující, členové oborové rady nebo 
školitelé 5 profesorů, 10 docentů a 11 odborných asistentů s titulem Ph.D. (5 se podílí na profilujících předmětech 
studijního programu – z toho 1 má zahájené habilitační řízení, u 2 dalších je předpoklad zahájení habilitačního 
řízení v době platnosti akreditace, další zajišťují výuku cizích jazyků). 
 
Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu (Standardy 6.3, 6.4, 6.7, 6.8) 
 
Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu v doktorském studijním programu Didaktika biologie 
(předmětů Metodologie pedagogického výzkumu, Aktuální problémy didaktiky biologie, Metodologie vědecké 
práce, Psychodidaktika a neurodidaktika v oborově didaktických souvislostech, Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve výuce přírodovědných předmětů, Aktuální otázky pedagogiky, Aktuální trendy a témata moderní 
biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie, Aplikace teorie učebnic ve výuce biologie, Teorie a využití 
praktických metod a forem výuky, Využití didaktických metod a různých způsobů pojetí výuky biologie v praxi, 
Základy kvantitativního výzkumu a statistické zpracování dat, Environmentální výchova ve výuce biologie, 
Elektronická podpora vzdělávání v přírodních vědách je zajištěno dvěma profesory, osmi docenty a dalšími 
akademickými pracovníky s vědeckou hodností Ph.D. (v jednom případě probíhá habilitační řízení) 
 
Kvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním programu (Standardy 6.5, 6.6) 
Podstatnou roli ve spolupráci s praxí hrají akademičtí pracovníci zajišťující program. Vzhledem k orientaci oboru 
jsou praxí pro daný obor pracoviště, kde lze vést a realizovat výzkum, popř. ověřovat experimenty a výzkumné 
koncepce: 
(a) základní školy a instituce zajišťující volnočasové vzdělávací a výchovné přírodovědné aktivity dětí (Dům 
dětí a mládeže, Dřípatka, Domeček, Cala, Rosa,). S jejich učiteli/pracovníky katedra trvale dlouhodobě 
spolupracuje na základě principů „dobré praxe“. Speciální pravidla pro tuto spolupráci (pochopitelně – vyjma 
Zákoníku práce a legislativy BOZP) nejsou stanovena; část z těchto pracovišť má statut fakultního pracoviště. 
Spolupráce umožňuje krátkodobé stáže studentů, realizaci část terénní výuky, zpracování bakalářských prací, 
podporu aktivit spolupracujících pracovišť expertně, i technickým a prostorovým zázemím (např. katedra (Dr. 
Petr) každoročně pořádá a zajišťuje ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Krajským úřadem Jihočeského kraje 
krajská kola biologických olympiád).  
(b) zejména česká vysokoškolská pracoviště (zejm. KBi PF JU, KBES PedF UK) a zahraniční vysokoškolská 
pracoviště, kde se pěstuje didaktika biologie. Pravidla realizace praxí a stáží jsou daná vnitřními předpisy platnými 
na pracovištích, dohodami o spolupráci a podmínkami výměnných programů, či podmínkami poskytnutí stipendia 
na stáž. 
 
Školitelé studentů doktorského studia (Standard 6.11) 
 
Jako školitelé jsou navrženi profesoři a docenti nebo akademičtí pracovníci s gradem Ph.D., kteří jsou odborníky 
v oblasti pedagogiky nebo didaktiky biologie, mají potřebnou praxi a zpravidla zastávali roli školitele 
v předchozím programu Vzdělávání v biologii, podléhají schválení oborovou radou 
 
Členové oborové rady doktorského studia (Standard 6.12, 6.13) 
Jako členové oborové rady jsou navrženi profesoři a docenti nebo akademičtí pracovníci s gradem Ph.D., kteří 
vykonávali tvůrčí činnost v oblasti didaktiky biologie, popřípadě biologie. 
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Navržení členové oborové rady jsou jak akademičtí pracovníci, kteří na dané vysoké škole působí na základě 
pracovního poměru nebo pracovních poměrů nebo služebních poměrů s celkovým součtem týdenní pracovní 
doby odpovídajícím alespoň polovině stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce, tak i odborníci 
mimo Jihočeskou univerzitu a Univerzitu Karlovu. 
 
Uskutečňování studijního programu v kombinované a distanční formě studia (Standard 7.1) 
 
Akreditace je předkládána pro studijní program uskutečňovaný v prezenční i kombinované formě studia přičemž 
z hlediska požadavků na studenta není rozdíl mezi oběma formami studia. Je to především dáno samotným 
charakterem doktorského studia, které předpokládá samostatnou badatelskou a tvůrčí aktivitu studenta pod 
supervizí školitele s minimálními požadavky na prezenční formu absolvování předmětů (teoretické předměty jsou 
realizovány zpravidla distančně a/nebo samostudiem). Studenti kombinované formy studia se účastní seminářů 
a konzultací v případech, kde to odpovídá obsahu a charakteru studijního předmětu buď samostatně, nebo 
společně se studenty prezenční formy studia. Ověřování znalostí a kontrola plnění studijních povinností probíhá 
v obou formách studia totožně. Přijímací řízení má shodné požadavky a kritéria pro prezenční i kombinované 
studium. 
 
Uskutečňování studijního programu v cizím jazyce (Standard 7.5 – 7.10) 
 
Není žádána akreditace programu v cizím jazyce. 
Program není typu joint degree. Výuka zahraničních studentů v rámci jejich mobilit programu ERASMUS, resp. 
ERASMUS + je možná. Vzhledem k tomu, že výuka v doktorském studiu je individualizovaná (a i v pregraduálním 
studiu vedeme pro zahraniční studenty kurzy v angličtině), v případě mobilit – příjezdů zahraničních studentů by 
byli začleněni do programu za stejných podmínek jako studenti čeští. 
 
Uskutečňování studijního programu ve spolupráci s další právnickou osobou (Standard 7.11) 
 
Doktorský studijní program Didaktika biologie je předkládán k akreditaci ve spolupráci Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Za účelem realizace 
programu jsou uzavřeny dvě dohody. Na úrovni univerzit je uzavřena Dohoda o spolupráci při uskutečňování 
studijních programů a na úrovni fakult je uzavřena dílčí Dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorského 
studijního programu Didaktika biologie. 
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Univerzita Kaľlova
se sídlem ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

ICO: 00216208
zastoupená rektorem - prof' MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA
(dále jen ,,UK")

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích
se sídlem Branišovská 1645l31a, 37O 05 České Budějovice
ICO: OOOZ6658
zastoupená rektorem - prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr
(dále jen ,,JU")

UK a JU (dále společně jen ,,sm!uvní strany")

uzavírĄí v souladu s ust. s 1746 odst.2 zâkonač,.8912012 sb., občanský zâkoník,ve znění
pozdějších předpisů, s ust. $ 78 a násl. zákona č. 11111998 sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějšĺch
předpisů (dále jen,,zákon o vysokých školách"), naŕízenÍm vlády č).274t2o16 Sb',
o standardech pro akreditace Ve vysokém školství (dále jen ,,nařízení vlády
ć,.27412016 sb.-), a naŕizením vlády ë,' 27512016 Sb', o oblastech vzdělávánĺ ve vysokém
školství (dále jen ,,nařízenĺ vlády ć,.27512016 sb.-),

tuto

Dohodu o spolupráci
při uskutečňování studijnĺch programů

(dále jen ,,dohoda")

Úvodní ustanovení

1 Smluvní strany deklaĺují svůj zájem společně přispívat ke zvyšování kvality a efektivity
výzkumu a vývoje v Ceské republice, spolupracovat při vědeckém vzdělávání mladýcň
vědeckých pracovníků a při uskutečňování studijních programů ve vzájemné spolupráci
fakult UK a fakult JU (dále téŽ jen ,,spolupracující strany").

Podle zákona o vysokých školách anaŕízení vlády ć,'27412016 sb', pokud je nebo má
být studijní program uskutečňován vysokou školou ve spolupráci s jinou vysokou školou
(inou právnickou osobou zabývď1ící se vzdělávací a tvůrčí ěinností), pak musí být
zabezpeěení studijního programu doloŽeno dohodou s touto vysokou školou
(právnickou osobou zabývĄící se vzdělávaci atvůrčí činností)'

t.
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3. Cílem této dohody je vytvořit právní zâklad spolupráce spolupracujících stran
pro uskutečňování studijních programů v rámci udělené institucionální akreditace
a/nebo na zâkladě udělené akreditace studijního programu (pokud oprávnění
uskutečňovat studijní program daného typu v dané oblasti vzdělávánĺ nevyplývá
z udělené institucionální akreditace).

4. Tato dohoda stanoví základní principy organizačního zabezpečenĺ spolupráce podle
této dohody, zásady spolupráce smluvních a spolupracujících stran při akreditaci a
uskutečňování studijních programů a postavení studentů v rámci studijních programů.

5. Konkrétníformy a podmĺnky spolupráce spolupracujících stran budou dohodnuty v dílčí
dohodě o vzájemné spolupráci při uskutečňovánĺ konkrétních studijních programů (dále
jen ,,dílěí dohoda"), která bude uzavřena na základě této dohody a v souladu s touto
dohodou.

6. Smluvní strany i spolupracující strany jsou povinny při plnění této dohody respektovat
příslušné právní předpisy, zejména zâkon o vysokých školách, naŕizení vlády
ć'274ĺ2016 Sb., nařízení vlády ć,.27512016 sb', jakoŽ i příslušné vnitřní předpisy
smluvních stran a spolupracujících stran'

ll. organizační zajištění spolupľáce

1 Vzájemnou spolupráci smluvních stran a spolupracujících stran podle této dohody
koordinují a v záleŽitostech upravených touto dohodou jsou pověřeni jednat za UK:
prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, a za JU'. prorektor pro vnitřní
hodnocení (dále jen ,,pověřené osoby''). Smluvní strany se zavazují, Že si neprodleně
po uzavřenĺ této dohody navzájem poskytnou kontaktní údaje pověřených osob
(minimálně v rozsahu celého jména, e-mailové adresy a telefonního čísla) a budou si
bezodkladně oznamovat jakékoli změny týkající se pověřených osob a jejich kontaktních
údajů.

2. Pověřené osoby společným jednáním přispívají k naplněnĺ Účelu této dohody a
odstraňování případných překâŽek ve spolupráci smluvních stran a spolupracujících
stran podle této dohody.

lll. Spolupráce při uzavření dílčích dohod a akľeditaci

I Po oboustranném podpisu této dohody mohou být uzavírány jednotlivé dílčí dohody,
a to mezismluvnímistranamizastoupenýmisvýmistatutárnímiorgány, tj. rektorem UK
a rektorem JU.

2. Smluvní strany se zavazují vypracovat co nejdřív po podpisu této dohody společně
vzor dílčí dohody, která bude slouŽit jako podklad k jednánĺ spolupracujících stran a
bude respektovat zásady spolupráce sjednané v této dohodě.

ĄJ
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Dílčí dohoda musí obsahovat zejména souhlas oprávněných zástupců smluvních i
spolupracujících stran se spoluprací při uskutečňování stuďijních programů a dohodu
spolupracujících stran o personálním, materiálním, technickém a finančním
zabezpećení studijních progrąmů, na jejichŽ realizaci budou dané fakulty UK a JU
spolupracovat.

Smluvnĺ^strany a spolupracující strany jsou povinny aktivně spolupracovat na přípravě
podkladů pro udělení příslušné akreditace studĺjních programů v iozsahu a specifikacĺ
vyŽadovaných příslušnými právními předpisy, a budou dodrŽovat vnitřní schvalovací
postupy smluvních stran i přĺslušných spolupracujících stran potřebné k uzavření dílčí
dohody a k udělení příslušné akreditace.

lV. obecné zásady spolupráce při uskutečňování studijních programů

Spolupracujĺcí strany jsou poyinny dodrŽovat při uskutečňovánĺ studţnĺch programů
zejména tyto hlavní zásady spolupráce:

a) sDolečné zastoupenív oborovÝch radách pro doktorské studijní programv

v dílčí dohodě bude sjednáno sloŽení oborové rady pro doktorské studijní
programy, která bude organizovat, sledovat a hodnotit náplň a organizaci
doktorského stud ijního programu 

;

v oborové radě pro doktorské studijní programy uskutečňované ve spoluprácĺ
fakult UK a fakult JU budou mít spolupracující strany přiměřené zastoupení;
sloŽení a vnitřní členění oborové rady doktorského studijního programu a jejĺ
jednací řád podléhají schválení příslušných orgánů obou smluvnĺch stran;
členy oborové rady navrŽené za spolupracujícĺ strany schvalují i orgány
příslušné fakulty UK a JU;
podrobnosti upraví dílčí dohoda;

b) spolupráce přĺ přiiímacím řízení

spolupracující strany se budou společně podílet na přípravě podmínek
přijĺmacího řizenÍ do studijních programů uskutečňovaných v rámci
spolupráce spolupracujících stran; při tom budou respektovat své zĄmy i

záiem uchazečů o studium na jednotlivých spolupracujících pracovištích;
kaŽdâ spolupracující strana umoŽní druhé spolupracující straně provádět
osvětu o její činnosti, zaměření a školicĺch moŽnostech v rámci studijních
programů;
v podmínkách přijímacího řízení bude uvedena skutečnost, Že jde o studijní
program uskutečňovaný spolupracujícími stranami, a uvedeny názvy obou
spolupracujících stran ;

podrobnosti spolupráce při přijímacím ŕízení budou specĺfikovány v dílčí
dohodě;
spolupracující strany společně připraví témata/tematické okruhy doktorského
studia; do vypsaných témat budou přiměřeně zahrnuta témata navrŽená
oběma spolupracujícím i stranami;

1
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c) spolupráce při výběru a jmenování školitelů v doktorských studijnĺch proqramech

funkci školitele studentů doktorského studijního programu mohou vykonávat
zaměstnanci spolupracující fakulty UK či spolupracujícĺ fakulty JU nebo jiná
vhodná osoba; při výběru školĺtele spolupracující strany přihlĺŽejĺ zejména k
zájmům a potřebám studentů doktorských studijních programů;
návrh na jmenování školitele předkládá příslušná oborová rada doktorského
studijnĺho programu;
schvalovací procedura a jmenování školitele musĺ respektovat předpisy obou
smluvních stran i obou spolupracujících stran;
podrobnosti spolupráce při výběru školitelů upraví dílčídohoda;

d) postavení studentů v rámci studijních programů

studenti studující v bakalářských, magisterských či doktorských studijních
programech realizovaných na základě této dohody a přĺslušné dílčí dohody
mají veškerá práva a povinnosti studentů dané formy studia a podléhají
příslušným předpisům UK, resp. JU;
studentijsou povinni znát a dodrŽovat příslušné předpisy UK, resp. JU i dané
fakulty a škoĺicího pracovĺště;
po řádném ukončení studia v předmětném studţnĺm programu fakulta
příslušné smluvnĺ strany udělĺ absolventům akademický titul a vydá jim doklad
o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu podle zákona
o vysokých školách;
v diplomu absolventa bude uvedený studijní program a obě spolupracující
univerzity podílejícĺ se na uskutečňovánĺ studijnĺho programu;
další podrobnosti a specifika postavenĺ studentů v konkrétních studijních
programech upraví dĺlčí dohoda;

e) státní zkouškv a obhaiobv závěrečnÝch prací

ve sloŽení komisí pro státní závěrečnou zkoušku, resp' státní doktorskou
zkoušku a komisí pro obhajobu závěrečných prací budou mít zástupci obou
spolu pracujĺcĺch stran při měřené zastou pen í ;

podrobnosti ohledně státních zkoušek a obhajoby závërećných pracĺ upraví
dílcí dohoda;

f) realizace a zabezpečení studia

obě spolupracující strany se budou podílet na personálním, materiálnĺm a
technickém zabezpečení studia dohodnutých studijních programů a na
sestavování nabídky příslušných odborných předmětů studijnĺho bloku,
realizaci přednášek, speciálnĺch seminářů a exkursí apod.;
podrobné podmĺnky realizace azabezpečení programů upraví dílčí dohoda.

V Závěľeěná ustanovenĺ

1. Tato dohoda se uzavÍrâ na dobu neurčitou
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2 RaŽdá ze smluvních stran můŽe tuto dohodu vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpověd'musĺ být vyhotovena pĺsemně. Výpovědní doba činí 't rok, není_li ve výpovědi
stanovena doba delší; výpovědní doba začíná běŽet počínaje prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Součástívýpovědi musí b1it ustanovenÍ zabezpečujícĺ podmínky pro úspěšné ukoněení
studia jiŽ přijatých studentů.

3. Změny této dohody lze provést pouze písemnými číslovanými dodatky vyhotovenými
ve čtyřech stejnopisech, podepsanými statutárními orgány smluvních stran.

4' Nestanoví-li právní předpis jinak, nebo nedohodnou-li se výslovně smluvní strany jinak,
zánikem této dohody nezanikajídĺlčídohody o vzájemné spolupráci uzavřene pođlô teto
dohody.

5. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech,znichžkaŽdásmluvnĺstrana obdrŽí
dva.

6. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu zástupci obou smluvních
stran, přičemŽ platí datum pozdějšího podpisu.

V Praze dne: - 0 '03' ?021 V Českých Budějovicích dne: / ( 
'^

Univerzita Karlova
Jméno: prof. MUDr.
Funkce: rektor

Zima, DrSc., MBA
ihočeská V

BohumilJiroušek, Dr
Budějovicích

Jméno:
Funkce:
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Jihočeská univerzita v Geských Budějovicích
se sídlem Branišovská 1645t31a, 37O 05 České Budějovice
lČo: oooz6658
zastoupena rektorem _ prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr'
součást: Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10, 371 15 Ceské Budějovice
zastoupena děkankou - doc. RNDr. Helenou Koldovou, Ph.D.
(dále jen ,,PF JU")

Univerzita Kaľlova
se sídlem ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

ICO: 00216208
zastoupena rektorem - prof' MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA
součást: Pedagogická fakulta
Magdalény Rettigové 4,116 39 Praha 1

zastoupena děkanem - prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr.
(dále jen ,,PedF UK")

PF JU a PedF UK (dále společně téŽ jen ,,spolupracující strany")

uzavíraji na základě Dohody o spolupráci při uskutečňování studijních programů
uzavřené dne ť.Ţ'bzą mezi Univerzitou Karlovou a Jihočeskou univerzitou
v Českých Budějovicích (dále jen ,,dohoda") a v souladu s touto dohodou

tuto

Dĺlěĺ dohodu o spolupľáci při uskutečňování doktorského studijního programu
Didaktika biologie (dále jen 

''dílčí dohoda")

Čl. ĺ
Základní ustanovení

1. Spolupracující strany se zavazují spolupracovat při uskutečňování
doktorského studijního programu Didaktika biologie v prezenční a kombinované
formě studia v českém jazyce výuky se standardní dobou studia 4 roky (dále téŽ jen
,,předmětný studţn í program").

2. Spolupracující strany této dílčí dohody předloŽí společně Žádost o akreditaci
předmětného studijního programu, který je předmětem této dílčĺ dohody, a budou
společně vytvářet přĺznivé podmĺnky pro řádnou výuku, studium a odborný i lidský
růst studentů, pro efektivní práci učitelů a Účelné uŽíváni finančních prostředků,
studijních materiálů i technického vybavení'
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ll z
Uskutečňová n í před mětného stud ij n ího program u

1. Uskutecňování předmětného studijního programu se řídí vnitřními předpisy UK
a JU, dohodou zúčastněných univerzit, dílčĺ dohodou spolupracujících stran a
zněním Žádosti o jeho akreditaci.

2. Výuka předmětného studţního programu bude spolupracujícími stranami
zajištěna podle rámcového studijního plánu. Spolupracující strany této dĺlčí dohody
se podílejí na

a) personálním zabezpečení programu externími činnostmi, zejména
personálním zajištěním výuky, členstvím v komisích, vedením a
oponentu rou doktorských d isertačn ích pracĺ,

b) materiálním zajištěnĺm výuky, zejména zajištěním technického a
informačn iho zázemí a prostor.

3' Spolupráce a podíl na výuce předmětného studijního programu PedF UK a PF
JU ve smyslu odst. 2 tohoto článku jsou dány studţním plánem a garancemi
akademických pracovníků zaměstnaných na PedF UK a PF JU uvedenými
v akreditační Žádosti.

4. Spolupracujícĺ strany této dílčí dohody se zavazují k tomu, Že kaŽdá z nich
předloŽí akreditační návrh předmětného studijního programu, kteý bude obsahovat
totoŽný návrh sloŽení oborové rady s jediným rozdílem v osobě předsedy oborové
rady.

5. Ve studijních záleŽitostech vŽdy jedná oborová rada té spolupracující strany, o
jejíhoŽ studenta se jedná.

6. oborová rada je jmenována způsobem, kteý je určen vnitřnĺmi předpisy té
spolupracující strany, o jejíŽ oborovou radu se jedná. SloŽení oborové rady
respektuje poŽadavky dané vnitřnĺmi předplsy té spolupracující strany, o iejiŽ
oborovou radu se jedná' Změny ve sloŽení oborových rad probíhají s vědomím druhé
spolupracující strany a respektují pravidla o sloŽení dané oborové rady, která jsou
určena vnitřními předpisy této spolupracující strany.

cr. g
Přijímání ke studiu a průběh studia

1' Uchazeči o studium v předmětném studijním programu se budou moci hlásit
a budou přţímáni ke studiu na PedF UK a PF JU v souladu s článkem lV dohody,
s 48-50 zákona ć, 111l1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a vnitřnĺmi
předpisy Univerzity Karlovy a Jihočeské Univerzity V Českých Budějovicích a
participujících fakult. Na podmínkách přijímacího řízenĺ se dohodnou spolupracující
strany, přičemŽ přijímací řizení budou vyhlašovat zúčastněné fakulty samostatně,
kaŽdá prostřednictvím své inzerce. Přijĺmací zkoušky budou organizovány společně
a konány střĺdavě na PF JU a PedF UK.
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2' Prâva a povinnosti studenta včetně studijních nároků na něj kladených jsou
dány dohodou, touto dílčí dohodou, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Jihočeské
Univerzity v Českých Budějovicích a vnitřními předpisy fakulty, na níž. je student
zapsán ke studiu'

3" Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací budou
organizovány společně a konány na PF JU nebo PedF UK v závislosti na tom, na
které z fakult je student zapsán ke studiu.

4' Po řádném ukončení studia v předmětném studijním programu udělí fakulta,
na niž byli zapsáni ke studiu, absolventům předmětného studijního programu
akademický titul a vydá jim doklad o ukončení studia a o získání příslušného
akademického titulu podle článku lV dohody'

Čl. ą
Finanční zabezpečení

1' Každá ze spolupracujících stran nese Sama své náklady vzniklé realizací této
dílčí dohody ' Každâ ze spolupracujících stran bude vyplácet mzdu či odměnu pouze
svým zaměstnancům podĺlejĺcĺm se na uskutečňování předmětného studijního
programu.

2. Náklady vzniklé v souvislosti s uskutečňováním studia jednotlivého studenta,
zvláště cestovní náhrady, nese fakulta, na níž je student zapsán.

3. Náklady na odměny za vypracování posudků oponentů, kteřĺ nejsou členy
akademické obce příslušné fakulty, na členství v komisích pro státní doktorskou
zkoušku a obhajobu disertační práce ělenů komisí mimo akademickou obec příslušné
fakulty hradí ta fakulta, na které je přĺslušný student zapsán.

4. Případné další náklady vznikající s obecným fungováním předmětného
studijního programu se sdílí paritně.

5. Spolupracující strany se zavazují usilovat o získâvání finančních prostředků
na podporu rozvoje předmětného studijního programu, a to zejména grantů, darů,
apod.

Čl' s'
Závërečnâ ustanovení

1. Tato dĺlčí dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma spolupracujícími
stranami a účinnosti nabude dnem udělení akreditace předmětného doktorského
studijního programu Didaktika biologie. Dílčĺ dohoda se uzavírá na dobu platnosti
jeho akreditace.

2' Platnost a účinnost dílčí dohody může jedna zjejích stran jednostranně
ukončit, a to i bez udání důvodu, písemnou výpovědí doručenou druhé straně.
Výpovědní doba je jeden rok, nenĹli ve výpovědi stanovena doba delší, a zaöínâ
běŽet prvním dnem kalendářnĺho měsíce následujícího po měsíci, v němŽ byla
výpověd' druhé straně této dílčí dohody doručena. Soucástĺ výpovědi musĺ být
ustanovení zabezpečující podmínky pro Úspěšné ukončení studia jiŽ přţatých
studentů.

3. Veškeré dodatky k této dílčí dohodě budou provedeny v písemné formě ve
čtyřech stejnopisech, budou označeny pořadovým číslem a podepsány oprávněnými
zástupci spolupracujících stran.
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4. Tato dí!čí dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,
znichŽ kaŽdtl spolupracující strana obdrŽí dvě vyhotovení. Tato dílčí dohoda bude
přílohou Žádostí o akreditaci předmětného studijního programu.

Univeľzita Karlova Ji V kých
Buděj

Jméno: prof. MUDr
Funkce: rektor

âšZima, DrSc., MBA Jméno: prof. PhDr. BohumilJiroušek' Dr

Pedagogická fakulta Un iverzity Kaľlovy

Jméno: prof' PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Fu n kce : dska.ą., iíáqKIĐvA

i': i ĺ*;'łçrËlĺĹjŤm1l[ 
pAKIILTA

ir,taŕ,đalény Retügové 4'--Tĺe gg praĺa 1 (1)
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Funkce: rektor

Pedagog ická fa lta Jihoěeské
univerzity v českých Budějovicích
Jméno: doc. RNDr' Helena Koldová, Ph'D'
Funkce: děkanka
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