
 

 

Společná charakteristika studijního programu Speciální pedagogika 

Návrh studijního programu 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název fakulty: Pedagogická fakulta JU 

Název spolupracující instituce: ___ 

Název studijního programu: Speciální pedagogika 

Typ žádosti o akreditaci: Udělení akreditace 

Schvalující orgán: Rada pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích 

Odkaz na elektronickou podobu 

žádosti: 

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

Odkazy na relevantní vnitřní 

předpisy: 

 

ISCED F 2013:  

Záměr akreditovat na Pedagogické fakultě navazující magisterské studium speciální pedagogiky je dalším 

krokem v rámci systematického budování tohoto oboru na Jihočeské univerzitě. Na Pedagogické fakultě je od 

roku 2014 otevřen bakalářský studijní program Speciální pedagogika, každý rok je ke studia přijímáno 25 

studentů. O jeho potřebnosti a kvalitách svědčí jak velký zájem uchazečů, tak uplatnění absolventů v praxi. 

V současné době žádáme o jeho akreditaci v nové podobě odpovídající inovovaným požadavkům na 

regulované povolání speciálního pedagoga. Také parametry navazujícího magisterského studia jsou 

koncipovány tak, aby program odpovídal požadavkům regulátora (MŠMT) a zároveň vybavil absolventy 

potřebnými kompetencemi pro oblast speciálního i společného vzdělávání a výchovy. Absolventi dosavadního 

studia mířili zejména do předškolních zařízení na pozice učitelů speciálních tříd, navazující studium by mělo 

uspokojit také poptávku školských zařízení po kvalifikovaných poradenských pracovnících. V tuto chvíli je 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity jedinou vysokou školou v regionu, které poskytuje plnohodnotné 

pregraduální vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky.  

 

Celkový uvažovaný počet studentů pro všechny ročníky je 30 

Počet přijímaných uchazečů v jednom roce: 15 
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Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o 

akreditaci studijního programu 

Rada pro vnitřní hodnocení vznesla dotaz k dalšímu personálnímu rozvoji programu. V tuto chvíli je program 

zjišťován kmenovými pracovníky oddělení speciálních pedagogiky a dalších oddělení v rámci katedry 

pedagogiky a psychologie, ve spolupráci s katedrami jazyků, matematiky, výchovy ke zdraví a biologie. Dále 

pak samozřejmě odboríky z praxe. Na předkládajícím pracovišti – oddělení speciální pedagogiky jsou v současné 

době dva kmenoví pracovníci s vědeckou hodností docent, dále pět pracovníků s vědeckou hodností Ph.D. na 

pozicích odborných asistentů a jedna pracovnice na pozici asistenta, která je v doktorském studiu, aktuálně na 

RD.  Ze zmíněných Mgr. Zuzana Bílková, PhD. aktivně pracuje na zahájení habilitačního řízení, do kterého 

v nejbližší době vstoupí také Mgr. Malinovská, Ph.D. 

 

  



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Typ studijního programu navazující magisterský 

Profil studijního programu profesně zaměřený  

Forma studia prezenční  

Standardní doba studia 2 roky 

Jazyk studia český  

Udělovaný akademický titul Mgr. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul --- 

Garant studijního programu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 
ano  

Zaměření na přípravu odborníků 

z oblasti bezpečnosti ČR 
ne 

Uznávací orgán MŠMT 

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

Neučitelská pedagogika 

Cíle studia ve studijním programu 

Navazující magisterský program Speciální pedagogika je určen absolventům bakalářského studijního programu 

Speciální pedagogika bez ohledu na specializaci. Tento profesně zaměřený studijní program kvalifikuje 

studenta k výkonu samostatné speciálněpedagogické práce v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů.  

 

Studijní program má za cíl: 

 prohloubit a doplnit znalosti získané v bakalářském studiu; 

 rozvíjet schopnost reflektovat speciální potřeby klienta (dítě/žák/student s postižením) a koncepční 

myšlení studentů v oblasti systematické péče o jedince se speciálními potřebami; 

 vybavit studenty kompetencemi k dalšímu samostatnému rozvoji odborných znalostí a dovedností 

v průběhu jejich profesní dráhy (další profesní růst); 

 prohlubovat schopnost vnímat člověka (klienta) s postižením v jeho bio-psycho-socio-spirituální 

jednotě. 

Profil absolventa studijního programu 

Absolvent studijního programu: 

 Prohloubí a sjednotí znalosti problematiky jednotlivých typů postižení a z nich vyplývajících 

speciálních potřeb získané v bakalářském studiu. 

 Je dostatečně orientován v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky, umí vhodně zvolit a používat 

relevantní diagnostické nástroje. 

 Je schopen vyhodnotit získaná diagnostická data a na jejich základě zvolit adekvátní intervenční 

nástroje. 

 Je schopen metodicky vést další odborníky (např. učitel, vychovatel, terapeut), kteří se podílejí na péči 

a vzdělávání jedince se speciálními potřebami. 

 Je způsobilý k poradenské péči o klienta a jeho rodinu. 

 Je způsobilý k tvorbě návrhu podpůrných opatření, která je schopen samostatně realizovat a v případě 

potřeby metodicky vést učitele k jejich realizaci. 

Absolventi programu jsou kompetentní k výkonu profese speciálního pedagoga ve všech typech škol a 

školských zařízeních, zařízeních k výkonu ústavní a ochranné výchovy, stejně jako v oblasti sociálních služeb 

a v zařízeních zřizovaných v rámci neziskového sektoru. Mohou se tedy uplatnit jako speciální pedagogové v 

oblasti speciálněpedagogického poradenství a diagnostiky, stejně jako školní speciální pedagogové na všech 

typech a stupních škol v rámci školních poradenských pracovišť. 

 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Studijní plán je složen z: 

1. předmětů povinných v celkovém počtu 103 kreditů; tyto předměty pokrývají základní složky studia: 

pedagogicko – psychologickou, oborovou základní i profilující, medicínskou, doplněno o předměty 

směřující k přípravě diplomové práce a předměty praktické výuky, 

2. předmětů povinně volitelných ve třech blocích*: 



 z bloku Medicínská propedeutika volí student/ka minimálně jeden z povinně volitelných 

předmětů v hodnotě 2 kreditů, 

 z bloku Cizí jazyk pro speciální pedagogy volí student/ka minimálně jeden z povinně volitelných 

předmětů v hodnotě 1 kreditů, 

 z bloku předmětů Profesní profilace volí student povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 

14 kreditů; předměty tohoto bloku, které jsou vyučovány blokově, je doporučeno volit v letním 

semestru druhého ročníku.  

 

*Z předmětů povinně volitelných získá student/ka v průběhu studia alespoň 17 kreditů. 

 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Ke studiu mohou být přijati absolventi bakalářského studijního programu Speciální pedagogika bez ohledu na 

specializaci.  

Přijímací zkouška je dvoukolová, v prvním kole uchazeči absolvují písemný test z poznatků z pedagogiky, 

psychologie a speciální pedagogiky. V druhém, ústním kole, jsou posuzovány uchazečovy postoje ke studiu, 

studijní předpoklady a motivace ke zvolenému oboru.  

Návaznost na další typy studijních programů 

Studijní program je koncipován tak, aby navazoval jak na stávající bakalářský program Speciální pedagogika 

realizovaný na Jihočeské univerzitě, tak i na bakalářský studijní program Speciální pedagogika, jenž je 

předmětem současně předkládaného věcného záměru žádosti o akreditaci.   

 

  



 

Údaje o odborné praxi (profesně zaměřené studijní programy) 

Charakteristika povinné odborné praxe 

Odborná praxe je nedílnou součástí přípravy absolventa navazujícího magisterského studijního programu 

Speciální pedagogika. V rámci praxe studenti jednak reflektují praktickou aplikaci teoretických poznatků a 

současně si osvojují nové praktické dovednosti v oblasti diagnostiky, poradenství a intervence. Zkušenosti z 

odborné praxe jsou nezbytnou podmínkou pro pochopení poznatků získaných v teoretických předmětech a 

jejich zařazení do poznatkového systému v oboru speciální pedagogiky. 

 

Popis zaměření, organizace a průběhu praxe: 

1. Semestr  

Exkurze na odborná pracoviště – tato praxe bude probíhat v průběhu prvního výukového týdne formou 

organizovaných návštěv odborných pracovišť. Časová dotace praxe je 25 hodin. 

 

Průběžná praxe 1x týdně ve škole pod vedením školního speciálního pedagoga, je doplněna reflexí. 

V první polovině semestru bude praxe koncipována jako náslechová, následně student pod vedením 

školního speciálního pedagoga se bude aktivně účastnit práce se žáky. Časová dotace praxe je 4 hodiny 

týdně. Po každém dni, kdy je vykonávána praxe, následuje společná řízená reflexe v časové dotaci 2 

vyučovacích hodin.  

 

2. Semestr  

Průběžná praxe 1x týdně ve speciálních školách a školách zřízených v rámci zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy, je doplněna o reflexi.  

V první polovině semestru bude praxe koncipována jako náslechová, následně student pod vedením 

učitele nebo speciálního pedagoga se bude aktivně účastnit práce se žáky. Časová dotace praxe je 4 

hodiny týdně. Po každém dni, kdy je vykonávána praxe, následuje společná řízená reflexe v časové 

dotaci 2 vyučovacích hodin.  

 

3. Semestr  

Souvislá praxe v PPP, SPC, SVP nebo zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.* 

Praxe je organizována jako souvislá v průběhu tří po sobě jdoucích týdnů. V rámci praxe se studenti 

seznámí s jednotlivými diagnostickými nástroji a s další náplní práce poradenského speciálního 

pedagoga. Celková časová dotace je 90 hodin. 

 

4. Semestr  

Souvislá praxe v PPP, SPC, SVP nebo zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.* 



Praxe je organizována jako souvislá v průběhu tří po sobě jdoucích týdnů. V rámci praxe se studenti 

seznámí s jednotlivými diagnostickými nástroji a s další náplní práce poradenského speciálního 

pedagoga. Celková časová dotace je 90 hodin. 

 

* Student si vybírá v každém semestru jiný typ zařízení 

 

U všech typů praxe se předpokládá studentova předchozí příprava a poté vlastní realizace přímé práce s 

následnou evaluací. Vše je formou zápisů ukládáno do osobního portfolia studenta jako podklad pro reflexi 

praxe. 

 

Na vedení a garantování praxe se budou podílet odborníci z jednotlivých pracovišť. 

 

 

Rozsah 12 týdnů 351 hodin  

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně zajištěno 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice (krajské pracoviště) 

Nerudova 859/59, České Budějovice 

Ano 

Speciálně pedagogické centrum a školy pro sluchově postižené  

Riegrova 1, České Budějovice 

Ano 

Speciálně pedagogické centrum při mateřské škole pro zrakově postižené 

Zachariášova 5, České Budějovice 

Ne 

Speciálně pedagogické centrum při centru Arpida 

U Hvízdala 1402/9 

České Budějovice 

Ano 

DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole 

Homole 90, České Budějovice 

Ano 

Základní škola 

Dukelská 11, České Budějovice 

Ano  

Základní škola a mateřská škola J. Š. Baara  

Jírovcova 9/a 

České Budějovice 

Ano 



Základní škola a Mateřská škola 

Nová 5, České Budějovice 

Ano 

Základní škola Máj I 

M. Chlajna 1319/21, České Budějovice 

Ano  

Základní škola Máj II 

M. Chlajna 23, České Budějovice 

Ano 

ZŠ Grünwaldova 

Grünwaldova 13, České Budějovice 

Ano 

 V případě schválení věcného záměru bude zajištěno.  

  



 

Charakteristika studijního plánu Speciální pedagogika 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Předměty studijního plánu 

Personální zabezpečení 

  



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

Označení studijního 

plánu 

Základní studijní plán 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 

způso

b  

ověř. 

počet 

kredit

ů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 

Typ 

předm

. 

       

Exkurze na odborná 

pracoviště 

25 h (c) zp 3 Mgr. Zuzana Štefánková, 

Ph.D. 

1/ZS PZ 

Pedagogická a školní 

psychologie 

13p+ 13s zk 3 prof. PaedDr. I. Stuchlíková, 

CSc. 

1/ZS ZT 

Edukační specifika 

předškolního a školního 

věku 

13p+13s zp 2 doc. PhDr. A. Hošpesová, 

Ph.D. 

(přednášející, 60%) 

Mgr. V. Plachá, Ph.D. 

(seminář, 40%) 

1/ZS  

Vzdělávání v mateřském 

jazyce (základy 

didaktiky českého 

jazyka) 

13p+13s zp 2 PaedDr. A. Šimková, Ph.D. 

(přednášející, seminář, 50%) 

PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

(přednášející, seminář, 50%) 

1/ZS PZ 

Speciální pedagogika 

raného a předškolního 

věku 

26p+13s zk 4 doc. PhDr. J. Jankovský, Ph.D. 1/ZS ZT 

Medicínská 

propedeutika I 

26p+13s zk 4 MUDr. Z. Kasková 1/ZS  

Základy kvantitativního 

výzkumu 

0p+26s zp 2 PhDr. D. Kučera. Ph.D. 1/ZS  

Praxe I 0p+0s+52c zp 5 PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 1/ZS PZ 

 

Seminář reflexe praxe I 

0p+26s zp 2 PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 1/ZS PZ 

Edukační specifika 

dospívání a dospělého 

věku 

13p+13s zp 2 PhDr. I. Žlábková, Ph.D. 

(přednášející, seminář, 50%) 

Mgr. Z. Štefánková, Ph.D. 

(přednášející, seminář, 50%) 

1/LS  

Speciální pedagogika 

školního věku 

26p+13s zk 4 doc. PhDr. et PaedDr. A. 

Kucharská, Ph.D.  

(přednášející, zkoušející, 70%) 

PaedDr. H. Havlisová  

(seminář, 30%) 

1/LS ZT 

Speciálněpedagogická 

diagnostika I 

26p+0s zp 3 doc. PhDr. et PaedDr. A. 

Kucharská, Ph.D.  

1/LS ZT 

Poradenství a intervence 

ve speciální pedagogice 

I 

26p+0s zp 3 doc. Mgr. J. Jošt, CSc. 1/LS ZT 

Vzdělávání 

v matematice (základy 

didaktiky matematiky) 

13p+13s zp 2 doc. RNDr. Helena Koldová, 

Ph.D. 

(přednášející, 50%) 

RNDr. M. Samková, Ph.D. 

(seminář, 50%)  

1/LS PZ 

Medicínská 

propedeutika II 

26p+13s zk 4 MUDr. Z. Kasková 

(přednášející, 70%)  

Mgr. J. Sattran 

(seminář, 30%) 

1/LS  

Základy kvalitativního 

výzkumu 

0p+13s zp 2 doc. Mgr. A. Nohavová, Ph.D. 1/LS  

Praxe II 0p+0s+52c zp 5 Mgr. O. Malinovská, Ph.D. 1/LS PZ 

Seminář reflexe praxe II 0p+26s zp 2 Mgr. Z. Bílková, Ph.D. 1/LS PZ 



Speciální pedagogika 

dospělého a seniorského 

věku 

26p+13s zk 4 doc. Mgr. J. Jošt, CSc. 2/ZS ZT 

Speciálněpedagogická 

diagnostika II 

0p+39s zk 4 doc. PhDr. et PaedDr. A. 

Kucharská, Ph.D. 

(zkoušející, seminář 40%) 

PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 

(seminář, 20%) 

Mgr. Z. Bílková, Ph.D. 

(seminář, 20%) 

Mgr. Zuzana Štefánková, 

Ph.D. 

(seminář, 20%) 

2/ZS ZT 

Poradenství a intervence 

ve speciální pedagogice 

II 

0p+39s zk 4 doc. Mgr. J. Jošt, CSc. 

(zkoušející, seminář 40%) 

Mgr. et Mgr. R. Prázdná, 

Ph.D. 

(seminář, 20%) 

Mgr. Z. Bílková, Ph.D. 

(seminář, 20%) 

Mgr. Zuzana Štefánková, 

Ph.D. 

(seminář, 20%) 

2/ZS ZT 

Alternativní a 

augmentativní 

komunikace 

0p+13s zp 2 PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 2/ZS PZ 

Minority a 

marginalizované skupiny 

13p+13s zk 3 PhDr. M. Procházka, PhD. 2/ZS PZ 

Praxe III 90h/sem. kol 6 Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 2/ZS PZ 

Seminář k diplomové 

práci I 

0p+0s zp 2 Vedoucí práce 2/ZS  

Seminář k diplomové 

práci II 

0p+0s zp 4 Vedoucí práce 2/LS  

Závěrečná redakce 

diplomové práce 

0p+0s zp 4 Vedoucí práce 2/LS  

Praxe IV.  90h/sem. kol 6 Mgr. Z. Štefánková, Ph.D. 2/LS PZ 

Inkluzivní vzdělávání 13p+13s zk 3 doc. PhDr. J. Jankovský, 

Ph.D., (přednášející, 60%) 

Mgr. et Mgr. R. Prázdná, 

Ph.D. 

(seminář, 40%) 

2/LS ZT 

Zahraniční stáž Dle 

zvolené 

varianty 

zp/zk 5 Předmět garantuje Mgr. O. 

Malinovská, Ph.D., v případě 

získání zp/zk za předmět 

vyučovaný v cizím jazyce 

zapisuje příslušný vyučující 

ZS/LS PZ 

 

Povinně volitelné předměty - skupina 1 Cizí jazyk pro speciální pedagogy 

Studium zahraničních 

odborných textů (Aj) 

0p+13s zp 1 Mgr. O. Malinovská, Ph.D. 1/ZS  

Studium zahraničních 

odborných textů (Nj) 

0p+13s zp 1 Mgr. Z. Štefánková, Ph.D. 1/ZS  

Studium zahraničních 

odborných textů (Fj) 

0p+13s zp 1 Mgr. Z. Bílková, Ph.D. 1/ZS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 1 kredit 

 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 Medicínská propedeutika  

Funkční antropologie 13p+0s zp 2 RNDr. M. Hrušková, Ph.D. 1/LS  



Problematika péče o děti a 

dospívající s epilepsií 

13p+0s zp 2 doc. Mgr. D. Buršíková, Ph.D. 1/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 2 kredity 

 

Povinně volitelné předměty - skupina 3 Profesně rozvíjející a profilující předměty  

Komplexní rehabilitace 

v somatopedii 

0p+13s Zp 2 doc. PhDr. J. Jankovský, Ph.D. 2/ZS  

Předměty speciálně 

pedagogické péče pro žáky 

se zrakovým postižením 

0p+13s Zp 2 Mgr. et Mgr. R. Prázdná, 

Ph.D. 

2/ZS  

Extrémní poruchy chování 

a problematika delikvence 

0p+13s zp 2 Mgr. Z. Bílková, Ph.D. 

 

2/ZS  

Metody práce s dětmi s 

SPU 

0p+26s zp 3 doc. Mgr. J. Jošt, CSc. 

(seminář, 50%) 

PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 

(seminář, 50%) 

2/ZS  

Terapie ve speciální 

pedagogice 

0p+20s* zp 2 Mgr. O. Malinovská, Ph.D. 2/LS  

Práce se školní třídou 0p+20s* zp 2 Mgr. Z. Štefánková, Ph.D. 2/LS  

Základy arteterapie 0p+20s* zp 2 Mgr. L. Krnínský, Ph.D. 2/LS  

Problematika smrti a 

umírání 

0p+20s* zp 3 Mgr. V. Plachá, Ph.D. 2/LS  

Strukturované učení a další 

přístupy k lidem s PAS 

0p+20s* zp 3 Mgr. L. Straková Jirků 2/LS  

       

* bloková výuka       

       

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:  

Student musí úspěšně absolvovat předměty v hodnotě minimálně 14 kreditů. 

 Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Součástí ústní SZZ: 

 Speciální pedagogika a psychologie: Speciální pedagogika raného a předškolního věku, Speciální 

pedagogika školního věku, Speciální pedagogika dospělého a seniorského věku a Pedagogická a školní 

psychologie. 

 Speciálněpedagogická diagnostika: Speciálněpedagogická diagnostika I (obecné principy a postupy 

diagnostiky, základní nástroje, vývojová diagnostika), Speciálněpedagogická diagnostika II (speciální 

diagnostika, diagnostika dílčích senzorických a percepčních procesů, diagnostika etopedická, 

tyflopedická, somatopedická, psychopedická  apod). 

 Poradenství a intervence ve speciální pedagogice: Poradenství a intervence ve speciální pedagogice I 

(obecné principy a postupy poradenské práce), Poradenství a intervence ve speciální pedagogice II 

(poradenství a komunikace s jednotlivými cílovými skupinami, specifické intervenční programy). 

 Obhajoba diplomové práce. 

Další studijní povinnosti 

Praxe III – souvislá bude realizována před začátkem pravidelné výuky v průběhu měsíce září.  

Z bloku profilujících povinně volitelných předmětů student volí alespoň 7 kreditů v letním semestru 2. ročníku. 

Zbylých 7 kreditů si student volí kdykoliv v průběhu studia v závislosti na kapacitě otevřených povinně 

volitelných předmětů. Je doporučeno ve všech předcházejících semestrech volit alespoň jeden předmět, aby 

bylo dosaženo optimálního kreditového zisku za semestr, tj. 30 kreditů. 

Nedílnou součástí studijního plánu je také návštěva zahraničního pracoviště praxe, nemusí se jednat jen o 

studijní či pracovní stáž, tuto povinnost lze splnit i kratšími návštěvami zahraničního pracoviště např. v rámci 

exkurzí pořádaných fakultou. V případě, že student nemohl splnit tuto studijní povinnost, absolvuje jeden 

z oborových předmětů vyučovaných v cizím jazyce.  

 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Ověřování intervenčního programu u dětí s ADHD. 

Rozvoj grafomotoriky u dětí se zrakovým postižením.  

Péče o rodinu dítěte s mentálním postižením. 



Nástroje vyhodnocování efektivity podpůrných opatření.  

Využití metody INPP v praxi školního speciálního pedagoga.  

Možnosti speciálněpedagogické intervence u dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.  

 

  



Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

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

a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí  Období 

Učitelé ZŠ, MŠ a asistenti pedagoga Žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak s ním pracovat?  

PF JU ve spolupráci s FROV JU. 

2017 

Učitelé ZŠ, MŠ a asistenti pedagoga, 

rodičovská veřejnost, pracovníci 

školských poradenských zařízení a 

školních poradenských pracovišť 

Týden pro inkluzi – organizátor: Rytmus, o.p.s. 2017 

2018 

Fakultní školy PF JU 

 

Inovace přípravy učitelů pro praxi, OP VVV  

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960  

Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích učitelů. Projekt 

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

výrazné podněty pro orientaci k nástupu do učitelské praxe, vysokoškolští 

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

možnost zapojit studenty do přímé práce s žáky. Projekt podporuje i 

systematickou práci s inovacemi v didaktických předmětech a důraz je kladen 

i na podporu rozvoje kompetencí pro akce popularizující vědu. V oblasti 

speciální pedagogiky se projekt zaměřuje na obohacení pregraduální 

přípravy o problematiku inkluze a přenos zkušeností z praxe do pregraduální 

přípravy. 

2018-2020 

Fakultní školy PF JU a další 

spolupracující školy Jihočeského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci. Reg. č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660. 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje 

oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 

Základní cíle: 

1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů 

prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových 

vztahů. 

2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených 

univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí. 

Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na 

základě akčního výzkumu. 

V rámci posilování kompetencí učitelů se zvyšuje jejich citlivost 

k problematice speciálních potřeb. Pedagogové získávají dovednosti 

k reflektování speciálních potřeb při přípravě školních a třídních 

vzdělávacích plánů.  

2016-2019 

Fakultní školy PF JU a další 

spolupracující školy Jihočeského kraje 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Hlavní 

příjemce: Masarykova univerzita. Reg. č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659. 

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd a 

odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce s učiteli na ZŠ a SŠ, 

oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. 

V průběhu realizace projektu vznikají oborová společenství praxe s důrazem 

na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro 

učitele ZŠ a didaktiky odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč 

společenstvími praxe jsou řešena společná průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy. V souvislosti s programem speciální pedagogika je 

projekt charakterizován snahou o obohacování oborových didaktik o prvky 

inkluzívní didaktiky.  

2017-2019 



Fakultní školy PF JU a další 

spolupracující školy Jihočeského kraje 

 

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí 

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

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

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s 

klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. 

Společenství praxe je zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné 

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

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

gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a 

příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů a 

se zapojováním prvků inkluzívní didaktiky do oborové přípravy. 

2017-2019 

Spolupracující MŠ Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ - OP VVV - 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523, hlavní řešitel: PhDr. M. Vítečková, 

Ph.D. 

Cílem projektu je vytvořit síť mateřských škol, které se stanou excelentními 

pracovišti věnujícími se čtenářské pregramotnosti a prostřednictvím nichž 

dojde k vzájemnému učení škol a pedagogů. Síť bude reprezentována třemi 

Centry kolegiální podpory v každém kraji České republiky. Dále bude 

podpořen vznik prostředí pro vzájemné obohacování pracovníků MŠ mezi 

sebou navzájem, kdy jedna z oblastí bude zaměřena na výchovu a vzdělávání 

dětí se SVP. Rovněž bude propojena pregraduální příprava s praxí, 

poskytnuty příklady dobré praxe ve formě stáží a vytvořeny metodické 

materiály.  

2017 - 

2019 

Spolupracující MŠ Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání - OP VK - 

CZ.1.07/1.3.00/48.0078, hlavní řešitel: PhDr. M. Vítečková, Ph.D. 

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj vybraných profesních kompetencí 

učitelů mateřských škol. Přímou vazbu na předkládaný studijní program 

měla klíčová aktivita 1, která byla zaměřena na oblast tvorby stimulačních 

programů pro děti se SVP a třídních vzdělávacích programů podporujících 

školní úspěšnost dětí.   

2014 - 

2015 

Spolupracující ZŠ Osobnostní a profesní potřeby začínajících učitelů - MOBILITY - 

7AMB14SK046, hlavní řešitel: PhDr. M. Vítečková, Ph.D.  

Projekt se zabývá potřebami, očekáváními a růstem v oblasti osobnostních a 

profesních způsobilostí začínajících učitelů preprimárního až terciárního 

vzdělávání. Projekt koncipuje otázky odborné a osobnostní přípravy na 

učitelské povolání, problémových oblastí v učitelské praxi začínajících 

učitelů, mj. vzdělávání žáků a studentů se SVP, otázku uvádějícího učitele v 

ČR a na Slovensku, jakož i struktury činitelů profesionálního a osobnostního 

růstu začínajících učitelů. Výstupem projektu je mj. zjištění, že začínající 

učitelé cítí potřebu podpory v oblasti práce se žáky s různými typy postižení 

v běžných školách. Výsledky tohoto projektu se promítají do úpravy 

studijních programů v rámci pregraduální přípravy budoucích učitelů. 

2014 - 

2015 

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

programem 

Z týmové tvůrčí a badatelské činnosti zaměřené na teorii a praxi speciální pedagogiky v posledních letech byly vydány mj. tyto 

publikace: 

 

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

rozvíjení. Praha: Portál. 

Jankovský, J. (2018).  Etika pro pomáhající profese. In Rethmann, Praha: Triton. 

Jošt, J., Nohavová, A., & Havlisová H. a kol. (2015).  Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení. Praha: 

Eduko. 

Prázdná, R. (2013).  Faktory, které determinují výuku informatiky v základním vzdělávání žáků se zrakovým postižením. 

Speciální pedagogika, 3 (23). s. 210-2019.  



Evans, R., Clesham, R., Dolin, J., Hošpesová, A., Birch Jensen, S., Nielsen, J. A., Stuchlíková, I., Tidemand, S., & Žlábková, I. 

(20 %) Teacher Perspectives About Using Formative Assessment. In Dolin J., Evans R. (eds), Transforming Assessment. Cham: 

Springer, 2018, s. 227–248. 

Novotná, J., Moravcová, H., Hošpesová, A., (20%) Žlábková, I. (20 %), & Bureš, J. How do we understand each other when we 

describe classroom activities – lexicon. In Flégl, Houška, Krejčí, Proceedings of the 13th International Conference Efficienty and 

Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016,  

 

Členové navržení jako garanti předmětů v tomto věcném záměru žádosti o akreditaci jsou členové těchto organizací: Česká 

společnost „Dyslexie“, Praha ROST – Rodina s tématem, Asociace poradenských pracovníků ve školství, Liga proti epilepsii, 

Českomoravská psychologická společnost, Česká asociace pro psychoterapii, Asociace vysokoškolských poradců, Česká asociace 

pedagogického výzkumu, Česká pedagogická společnost, Jednota českých matematiků a fyziků, European Society for research in 

mathematics education, Psychology of mathematics education a International League Against Epilepsy.  

 

Mgr. Bílková, Ph.D. a PaedDr. Havlisová, Ph.D. jsou od roku 2016 členkami odborného panelu projektu Podpora kvalitních 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze:Kvalita-Inkluze-

Poradenství-Rozvoj (KIPR), mj. recenzovaly Profesní stadnard pracovníků školských poradenských zařízení. 

 

Projektová činnost výzkumná: 

 

V roce 2015 bylo ukončeno řešení projektu GA JU (Grantová agentura Jihočeské univerzity): „Pedagogicko-psychologická 

diagnostika – cesta k účinnému vedení“ 100/2013/S, na kterém se podíleli někteří garanti předmětů studijního programu Speciální 

pedagogika. Hlavní řešitelem byl garant předkládaného programu, doc. Jošt.  

Studenti bakalářského studijního programu Speciální pedagogika se podílejí na řešení projektu GA JU: Škola – šance či ohrožení 

pro zranitelné jedince? 117/2019/S spoluřešitel: PaedDr. H. Havlisová, Ph.D., dále se na programu podílejí doc. Mgr. J. Jošt, CSc. 

a Mgr. Z. Bílková, Ph.D. 

 

Dále byly/jsou na předkládajícím pracovišti řešeny mj. tyto projekty: 

prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc., PhDr. 

Iva Žlábková, Ph.D. 

Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education 

(ASSIST-ME) 

Výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při 

badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. 

Cílem tohoto výzkumného projektu je: 

 vytvořit a ověřit sadu konkrétních postupů hodnocení 

 využít takto vzniklou výzkumnou databázi k vytvoření metodických 

materiálů. 

V rámci formativního hodnocení jsou budoucí učitelé vedeni ke 

schopnosti modifikovat proces hodnocení v kontextu potřeb (i speciálních 

vzdělávacích) žáků.  

  

 

 

FP 7 SiS.2012.2.2.3-

1 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming systems from different 

cultures to reconceptualise classroom practice and advance educational 

theory. 

(mezinárodní project, žadatel: prof. David Clarke, University of 

Melbourne, Austrálie) 

Classrooms remain the principal site of institutionalised learning. Their 

cultural specificity poses challenges for international comparative research. 

New approaches are needed. Internationally, our educational theories, 

research and descriptions of practice are framed in English, which names 

some aspects of the classroom, but ignores key aspects named in other 

languages. This limits our capacity to access, connect and adapt the 

wisdom of other cultures. The Lexicon Project will initiate cross-cultural 

dialogue to identify pedagogical terms from selected Asian and European 

educational communities and use these as analytical tools to categorise, 

interrogate and enrich our classroom practice, classroom research, and 

educational theorising.  

The language used for desceriptiom of specificity and concept of special 

needs is culturaly conntected and determined. When addressing language 

Australian Research 

Council 

DP140101361 



used in description of clasroom, we can not omit the question of inclusion 

and special needs.  

PhDr. Miroslav Procházka, 

Ph.D. 

Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných 

problémů žáků  

 

GA JU 154/2016/S 

 

 

Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity byly realizovány tyto workshopy, odborné přednášky a semináře: 

 MUDr. Ivan Juráš – „Učení se jako rozvoj nervového systému a neurofyziologické příčiny selhání dětí s poruchami 

pozornosti, učení a chování“ (2018) 

 Prof. Jacobus Gideon Maree (JAR) - “Drawing on ‘stories’ and ‘scores’ to promote dialogue and expedite achievement 

in mathematics.”, “Combining 'scores' and 'stories' in career counselling (implementing and integrative, qualitative-

quantitative approach)”, “Self- and Career (Construction) Counselling (including the use of Three Earliest 

recollections)” (2019) 

 Karin Fisher, Ph.D. (USA) – „Care of children with ASD in the USA“ (2019) 

 

Další odborné výstupy: 

 

doc. Jošt – Členství v redakční radě časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, PedF UK 

prof. Stuchlíková – předsedkyně pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii, MŠMT 

 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

2017/2018: 

Setkání pracovníků KPE PF JU v Českých Budějovicích s pracovníky regionálních Školních poradenských pracovišť. 

Supervizní setkání pracovníků KPE PF JU v Českých Budějovicích s pracovníky regionálních Školních poradenských pracovišť. 

Seminář pro pracovníky KPE PF JU v Českých Budějovicích a pracovníky Školních poradenských pracovišť- realizováno ve 

spolupráci s organizací META. 

 

https://gaju.jcu.cz/grantova-agentura-ju-pro-rok-2016/TeamProjects/pripravenost-studentu-a-cerstvych-absolventu-pf-ju-na-reseni-vychovnych-problemu-zaku
https://gaju.jcu.cz/grantova-agentura-ju-pro-rok-2016/TeamProjects/pripravenost-studentu-a-cerstvych-absolventu-pf-ju-na-reseni-vychovnych-problemu-zaku
https://gaju.jcu.cz/grantova-agentura-ju-pro-rok-2016/TeamProjects/pripravenost-studentu-a-cerstvych-absolventu-pf-ju-na-reseni-vychovnych-problemu-zaku


Charakteristiky studijních předmětů Speciální pedagogika 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Exkurze na odborná pracoviště 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 25 hodin kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Exkurze 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: 100% účast na exkurzích. Dále student odevzdá zprávu z návštěv jednotlivých pracovišť/zařízení. 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Tato praxe bude probíhat v průběhu prvního výukového týdne formou organizovaných návštěv odborných pracovišť. 

Studenti prvního ročníku se seznámí s pracovišti, kde nachází uplatnění poradenští speciální pedagogové – mj. školní 

poradenské pracoviště, školská poradenská zařízení, střediska výchovné péče a další zařízení, a to v doprovodu fakultního 

vyučujícího.  

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje v možnostech budoucího pracovního uplatnění. 

- Student/ka zná pracovní náplň pozice speciálního pedagoga. 

 

V rámci praxe by se student měl zaměřit především na tyto oblasti: 

 Cílová skupina daného zařízení/pracoviště. 

 Náplň práce jednotlivých poradenských pracovníků. 

 Požadavky na výkon profese. 

 Pozice daného pracoviště v systému péče o žáky/studenty se SVP. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená: 

Valentová, L. (2013). Školní poradenství II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 

Lazarová, B. (2008). Netradiční role učitele: o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2., upr. vyd. Brno: 

Paido.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pedagogická a školní psychologie 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Garant předmětu Prof. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Prof. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět vychází ze znalostí ze základních psychologických disciplín (obecná psychologie, psychologie osobnosti, 

vývojová a sociální psychologie), které aplikuje na prostředí školy - motivace, otázky učení, osobnost žáka i učitele, 

práce se skupinou. Studenta vybaví porozuměním pro prostředí školy, okolnosti učení a vyučování. Tyto znalosti jsou 

nutným předpokladem pro speciálně pedagogické uvažování o modifikaci kurikula a vzdělávacích metod ve vztahu ke 

speciálním potřebám dětí/žáků.  

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje v základních zákonitostech procesu učení. 

- Student/ka rozumí souvislostem mezi socio-emočním a kognitivním vývojem a procesy učení. 

- Student/ka zná psychologické podmínky procesu vyučování a možnosti jejich ovlivnění. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Pedagogická psychologie a její současná situace. 

 Učení - vybrané teorie. 

 Determinanty učebního výkonu, osobnost učitele. 

 Očekávání ve třídě (sebenaplňující se proroctví, Pygmalion-efekt, kauzální atribuce), negativní ovlivňování 

studijních výsledků handicapy. 

 Sociálně psychologické aspekty školní třídy. 

 Psychologické zvláštnosti výchovných metod. 

 Tvořivost ve vyučování. 

 Motivace a vůle ve škole. 

 Naučená bezmocnost a naučený optimismus. 

 Rozvíjení metakognitivních strategií. 

 Klima třídy, školy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. 

Praha: Grada. Vybrané kapitoly 

Svoboda, J., & Jochmannová, L. (2015). Krizové situace výchovy a výuky. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton. Vybrané 

kapitoly. 

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

Cangelosi, J. S. (2006). Strategie řízení třídy. Praha: Portál.  

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

Taylor & Francis Group. 

Fontana, D. (2003). Psychologie pro školní praxi. Praha: Portál.   

Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál. 



Maurice, J. E. (2005). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál.  

Průcha, J. (2005) Moderní pedagogika. Praha: Portál.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Edukační specifika předškolního a školního věku 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity,  

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních výsledk

ů 

zápočet Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: splnění průběžných písemných testů na 70%. 

Další požadavky na studenta: docházka 80%. 

Garant předmětu doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky  

předmětu 

60% - přednášky, testy 

Vyučující 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je propojit znalosti z oblasti vývojové psychologie, pedagogické psychologie, obecné pedagogik

y a didaktiky s ohledem na dané období a z toho vyplývající potřeby žáků. Koncepce předmětu vychází z potřeb s

peciálního pedagoga, který navrhuje podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Kompetence: 

- Student/ka zná vývojové a sociální charakteristiky předškolního a školního období. 

- Student/ka má přehled o edukačních specifikách a potřebách dětí předškolního a školního věku. 

- Student/ka se orientuje v principech, metodách a formách v předškolním a základním vzdělávání. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Dítě předškolního věku s ohledem na jeho kognitivní, emoční a sociální vývoj 

 Žák prvního a druhého stupně ZŠ s ohledem na jeho kognitivní, emoční a sociální vývoj 

 Učení a jeho zákonitosti v předškolním a školním období 

 Specifika vzdělávání v předškolním a školním období 

 Výukové cíle a jejich taxonomie 

 Učební úlohy  

 Formy a metody vzdělávání v MŠ a ZŠ  

 Realizace výuky, prostředí školy, materiální didaktické prostředky 

 Pedagogická komunikace a interakce ve výuce 

 Motivace a její rozvíjení v prostředí institucionálního vzdělávání 

 Hodnocení a sebehodnocení, jeho funkce a formy 

 Podpora dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami v MŠ a v ZŠ 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná (vybrané kapitoly k probíraným tématům): 

Franclová, M. (2013). Zahájení školní docházky. Praha: Grada. 

Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika. 2.vyd. Praha: Portál. 

Kolláriková, Z., & Pupala, B. (2010). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál. 

Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.  

Petty, G. (1996). Moderní vyučování. Praha: Portál.  

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT (v aktuálním znění) 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT (v aktuálním znění) 

Thorová, K (2015). Vývojová psychologie. Portál, Praha. 

 
Doporučená: 

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

Praha: Portál.  

Koťátková, S. (2008). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada. 



Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice.  (200

0). Praha: MŠMT. 

Opravilová, E. (2003). Rok v mateřské škole. Praha: Portál.  

Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie. (1996). Praha: Ústav pro informace ve vzděl

ávání.  

Sitná, D. (2009). Metody aktivního vyučování. Praha: Portál.  

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada.  

Spilková, V., et al. (2007). Proměny primárního vzdělávání v České republice. Praha: Portál.  

Svobodová, E., et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 

Svobodová, J., & Jůva, V. (1995). Alternativní školy. Brno: Paido.   

Syslová, Z., Burkovičová, R., Kropáčková, J., Šilhánová, K., & Štěpánková, L. (2019). Didaktika mateřské školy

. Praha: Wolters Kluwer. 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vzdělávání v mateřském jazyce (základy didaktiky českého jazyka) 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
Doporučený ročník / semestr 1/ ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

  

Zápočet: vedení portfolia vyučovacích metod a postupů, ústně prokázat schopnost didaktické analýzy a schopnost hodnotit 

pravopisná a mluvnická cvičení. 

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% - přednášky, semináře 

Vyučující 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.  

PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět je zaměřen na teorii a praxi didaktiky českého jazyka se zaměřením na oblast edukační praxe.  Je koncipován tak, 

aby informace získané na přednáškách byly prakticky procvičeny v rámci tematicky navazujících seminářů. Cílem 

předmětu je vytvořit základní znalostní bázi o didaktických postupech, které studentovi umožní uvažovat o modifikacích 

těchto postupů ve vztahu k potřebám žáků se SVP.  

 
Kompetence:  

- Student/ka získá informace o současné koncepci a cílech ve výuce českého jazyka i slohu. 

- Student/ka se seznámí s edukačními metodami a výukovými materiály pro výuku českého jazyka a slohu na 2. 

stupni ZŠ.  

- Student/ka bude obeznámen/a s problematikou výuky jednotlivých jazykových rovin a rozvíjení komunikačních 

a stylistických dovedností u žáků na ZŠ.  

 
Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Postavení a pojetí předmětu v RVP ZV, didaktika českého jazyka jako teoretická a praktická disciplína. 

2. Didaktické zásady a didaktické metody, metody kritického myšlení ve výuce českého jazyka. 

3. Prověřování, hodnocení a klasifikace v českém jazyce, motivace, aktivizace; práce s chybou, autoevaluace. 

4. Plánování a příprava vyučovací hodiny, typy vyučovacích hodin, vyučovací metody a organizační formy práce. 

5. Pravopis, druhy pravopisných jevů, metody výkladu a nácviku, pravopisná cvičení a diktáty – oprava a 

hodnocení. 

6. Lexikologie a slovotvorba z hlediska didaktického. 

7. Morfologie z hlediska didaktického. 

8. Dvojí pojetí syntaxe, věta jednoduchá a souvětí z hlediska didaktického. 

9. Komplexní jazykové rozbory a jejich využití v hodinách českého jazyka. 

10. Komunikační výchova – čtení a naslouchání s porozuměním, komunikační kompetence žáků. 

11. Slohová výchova, sloh produkční a reprodukční. 

12. Funkční styly, slohové postupy a útvary na 2. stupni ZŠ. 

13. Analýza vyučovacích hodin z hlediska použitých metod a forem práce. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Čechová, M., et al. (1996). Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN. 

Čechová, M., & Styblík, V. (1998). Čeština a její vyučování: didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních 

škol a studenty učitelství. Praha: SPN.  

Hájková, E., et al. (2004). Didaktické studie I: kapitoly z moderní didaktiky českého jazyka. Praha: Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta.  



Hájková, E. (Ed.). (2005). Didaktické studie II: kapitoly z moderní didaktiky českého jazyka. Praha: Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta.  

 

Doporučená: 

Dočekalová, M. (2009). Tvůrčí psaní pro každého. 2, Naučte se vyprávět příběhy!, jak se píše povídka, novela a román?: 

praktická cvičení. Praha: Grada.  

Hauser, P., et al. (2007). Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Brno: Masarykova univerzita.  

Ječná, K. (1997). Nuda při češtině? Ani nápad!: zásobník 307 her a nápadů pro výuku českého jazyka. Praha: Strom. 

Kostečka, J. (1993). Do světa češtiny jinak: (didaktika českého jazyka a slohu pro vyučovací praxi). Jinočany: H & H. 

Kožmín, Z. (1995). Tvořivý sloh: malé traktáty a malé scénáře. Praha: Victoria Publishing. 

Seifertová, A. (2007). Tradiční sloh netradičně: jak učit slohu ve 2.-9. ročníku: náměty slohových prací. Praha: Blug.  

Schacherl, M. (Ed.). (2008). K moderní výuce českého jazyka a literatury. Vodňany: Gymnázium Vodňany. 

Schneiderová, E. (2010). Jazykové hry a hříčky. Praha: Portál.  

Šebesta, K. (2005).  Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova.  Praha: Karolinum. 

 

Učebnice českého jazyka a metodické příručky pro 1. a 2. stupeň ZŠ, různí autoři, různá nakladatelství 

Časopisecká literatura: Český jazyk a literatura, Kritické listy. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciální pedagogika raného a předškolního věku 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

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

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. J. Jankovský, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je soustředit poznatky z raného věku dětí s postižením, poukázat na klíčové momenty ve vývoji dítěte 

s postižením v daném období, dopad postižení zejména do rodinného systému, možnosti komplexní rehabilitace a její 

preventivní rozměr ve vztahu k nejmladšímu období. Studenti se podrobně seznámí s principy rané péče a nahlédnou 

proces přechodu dítěte ze služeb zdravotnických a sociálních také do systému školského.  

 

Kompetence: 

- Student/ka rozumí specifikům raných vývojových období a jejich vazbě na postižení. 

- Student/ka se orientuje v systému a principech rané péče. 

- Student/ka chápe pojem rizikové dítě, rizikové těhotenství. 

- Student/ka zná vhodné okolnosti sdělování podezření na narození dítěte s postižením jeho rodině. 

- Student/ka reflektuje jednotlivá postižení v jejich časovém vývoji. 

 

Témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Specifika raného věku – psychologická, vývojová, sociální, zdravotní. 

 Rodina dítěte s postižením – proces vyrovnávání, sdělení podezření, neonatologická péče, rizikové dítě, 

nedonošené dítě, možnosti péče pro tyto děti a rodiny. 

 Raná péče – principy, systémy u nás a v zahraničí, péče raná a včasná.  

 Komplexní rehabilitace ve vztahu k rané péči. 

 Vstup dítěte s postižením do systému školských zařízení – role SPC, mateřské školy.  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Dittrichová, J., Papoušek, M., & Paul, K. (2004). Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha: Grada. Vybrané 

kapitoly 

Hradilková, T. (2018). Praxe a metody rané péče v ČR: průvodce sociálním modelem. Praha: Portál. Vybrané kapitoly 

Opatřilová, D. (2006). Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita Brno 

Šándorová, Z. (2017). Raná péče v referenčním poli speciální pedagogiky a sociálních služeb. Pardubice: Univerzita 

Pardubice. 

 

Doporučená: 

Bytešníková, I. (2012). Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada. 

Doskočilová, K. (2012). Naše cesta: metody práce s rodinou v rané péči. České Budějovice: Středisko rané péče SPRP. 

Papoušek, M. (2000). Persistent infant crying, parenting and infant mental health. In Osofsky, J. D., & Fitzgerald, H. E. 

(Eds.). WAIMH Handbook of infant mental health. (ss. 415-453). New York: Wiley. 

Šándorová, Z. (2015). (Re)socializace v rané péči. Pardubice: Univerzita Pardubice. 



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

Vančura, J. (2007). Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením. Brno: B+P.  

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Medicínská propedeutika I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška  Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemný test. 

Garant předmětu MUDr. Zdena Kasková 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

MUDr. Zdena Kasková 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je sjednotit základní znalosti studentů navazujícího studia z medicínských oborů. Zaměřuje se zejména 

na klíčové obory pro speciální pedagogiku – tedy neurologii a neurofyziologii, dále je věnována pozornost základům 

farmakologie, patofyziologie.  

 

Kompetence: 

- Student/ka zná základní pojmy, orientuje se v terminologii dotčených oborů. 

- Student/ka zná základní klasifikaci patologických stavů, nemocí a léčiv. 

- Student/ka zná základní patofyziologické principy. 

 

Obsah předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

1. Blok neurologie a neurofyziologie: 

 Obecná neurofyziologie, Stavba a funkce CNS 

 Mozková kůra, korové analyzátory, integrační funkce CNS 

 Funkční stavy CNS, autonomní NS, Periferní NS 

 Základní neurologické pojmy, hlavní příznaky poruch NS 

 Poruchy vědomí, záchvatovitá onemocnění, bolesti hlavy, poruchy spánku 

 Traumata mozku a míchy, cévní mozkové příhody 

 Nejčastější nádory CNS, poruchy periferních nervů, vertebrogenní onemocnění, zánětlivá onemocnění NS, 

degenerativní poruchy 

 Svalová onemocnění 

 Neurologické komplikace vlivem léků, toxických látek a metabolických poruch 

 Obecné zásady diagnostiky, léčby a prevence nervových onemocnění 

 

2. Blok farmakologie 

  Klasifikace léčiv 

  Lékové interakce, nežádoucí účinky léčiv. 

 

3. Blok patofyziologie 

 Zdraví, nemoc, morbidita. Mortalita, letalita, incidence, prevalence 

 Smrt. Nekróza, atrofie, dystrofie, intracelulární steatóza 

 Programovaná smrt jako fyziologický mechanismus vývoje a obrany organismu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Lüllmann, H., Mohr, K., & Hein, L. (2012). Barevný atlas farmakologie. Vyd. 4., české. Praha: Grada. Vybrané kapitoly. 

Machová, J. (2016). Biologie člověka pro učitele. Vyd. 2. Praha: Karolinum. 

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

Vokurka, M. (2012). Patofyziologie pro nelékařské směry. Vyd. 3., upr. Praha: Karolinum. Vybrané kapitoly. 

 

Doporučená: 



Čihák, R. (2016). Anatomie 3. Vyd. 3., upr. a doplněné. Praha: Grada Publishing. 

Intenzivní medicína. (2014). Vyd. 3., upr. a rozšířené. Praha: Galén. 

Kohout, P. (2019). Vybrané kapitoly z fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny: pro studijní program Nutriční 

terapeut. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. 

Lieberman, D. (2013). The story of the human body: evolution, health, and disease. New York: Pantheon Books. 

Nohejlová, K. (2013). Úvod do preklinické medicíny. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta. 

Orel, M., & Procházka, R. (2017). Vyšetření a výzkum mozku: pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. Praha: 

Grada. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Základy kvantitativního výzkumu 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
Dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní účast na sběru, zpracování, analýze a interpretaci kvantitativních dat. 

Garant předmětu PhDr. D. Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

PhDr. D. Kučera, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy výzkumné činnosti v sociálních vědách. Studenti jsou 

informováni o principech výzkumů, roli kvantitativních, kvalitativních a smíšených metod a jejich přínosem v rámci 

vývoje vědeckého poznání. Důraz je věnován zejména na výzkum kvantitativní, jehož principy jsou v hodinách 

komentovány a v poloze kompetencí studentů prakticky rozvíjeny. 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 a volit adekvátní kvantitativní postupy.  

 

Kompetence: 

- Student/ka si osvojí základní metodologické poznatky, principy a pojmy. 

- Student/ka umí naplánovat a realizovat dílčí výzkum. 

- Student/ka umí zvolit vhodnou metodu vzhledem k povaze zkoumaného jevu. 

 

Obsah předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Proces vědeckého poznání a jeho specifika. 

 Proměnné, role teorie. 

 Kvantitativní a kvalitativní výzkum v sociálních vědách. 

 Výzkumný problém a tvorba výzkumných plánů. 

 Výběr souboru a metody sběru dat, jejich typy a postupy. 

 Zpracování kvantitativních dat a interpretace výsledků. 

 Odborný text, jeho struktura a citační normy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

American Psychological Association. (2013). Publication Manual of the American Psychological Association. 

Washington, DC: American Psychological Association. 

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. 

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 

Ježek, S., Vaculík, M., & Wortner, V. (2006). Základní pojmy z metodologie psychologie. Definice a vysvětlení. Brno: 

FSS MU. 

Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 

Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita. 

Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 



Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Praxe I 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 1/ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Korekvizity: Seminář reflexe praxe I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

deníku praxe. 

Garant předmětu PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

60% 

Vyučující 

PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 

Garant praxe na pracovišti 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem praxe je seznámit studenty s profesí školního speciálního pedagoga. V první polovině semestru bude praxe 

koncipována jako náslechová, následně se bude student aktivně účastnit práce se žáky pod vedením školního speciálního 

pedagoga.  

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje v profesních požadavcích na výkon profese školního speciálního pedagoga 

- Student/ka zná pracovní náplň ostatních členů školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní 

metodik prevence, dále např. logoped, sociální pedagog a další). 

- Student/ka rozumí specifikům spolupráce školního speciálního pedagoga, pedagoga a asistenta pedagoga. 

- Student/ka získá základní dovednosti v práci se žáky se SVP. 

- Student/ka se orientuje v administraci dokumentace žáků se SVP. 

 

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

- Prostředí školy, nabídka služeb, zaměstnanci školy 

- Specifika žáků se SVP, složení tříd 

- Plánování poradenské práce 

- Příprava a individuální či skupinová práce se žáky 

- Vedení dokumentace žáků se SVP 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 

Kucharská, A., Mrázková J., Wolfová R., & Tomická, V. (2013). Školní speciální pedagog. Praha: Portál. 

Knotová, D., et al. (2014). Školní poradenství: poradenské služby v českém školství: školní poradenské pracoviště : vedení 

poradenského rozhovoru : žáci se speciálními potřebami : mimořádně nadaní žáci a studenti : role škol v oblasti 

kariérového poradenství. Praha: Grada. 

 

Doporučená: 

Barvíková, J., et al. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového 

postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Čadová, E., et al. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného 

postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Felcmanová, L., et al. (2015). Metodika ke katalogu podpůrných opatření: k dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve 

vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Janková, J., et al. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového 

postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Knotová, D. (2014). Školní poradenství. Praha: Grada. 

Mertin, V., et al. (2013). Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 



 

  

Michalík, J., et al. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního 

nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Valenta, M., et al. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního 

postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Vrbová, R., et al. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené 

komunikační schopnosti: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Žampachová, Z., et al. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy 

autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Seminář reflexe praxe I 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Korekvizity: Praxe I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

Garant předmětu PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je naučit studenta/ku používat metody a postupy reflexe a sebereflexe za účelem zkvalitnění vlastní 

speciálněpedagogické praxe. Během semestru si studenti zopakují poznatky o technikách reflexe pedagogické praxe, 

získaných v rámci bakalářského studia, a rovněž tyto poznatky aplikují na vlastní zkušenosti získané v předmětu Praxe I. 

 

Kompetence: 

- Student/ka zná metody a postupy reflexe pedagogické práce. 

- Student/ka je schopen/a kriticky přemýšlet nad specifiky práce školního speciálního pedagoga. 

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

 

 

Hlavní témata předmětu: 

 Reflexe a sebereflexe – teorie, praktická cvičení. 

 Schopnost reflexe jako indikátor kvality pedagogické práce. 

 Individuální práce se žáky se SVP. 

 Problémové situace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Jochmannová, L., & Svoboda, J. (2017). Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin. V Praze: 

Stanislav Juhaňák - Triton. (vybrané kapitoly) 

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

Rollnick, S., Kaplan, S. G., & Rutschman, R. (2017). Motivační rozhovory ve škole. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

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

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

Pardubice. 

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

Portál.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Edukační specifika dospívání a dospělého věku 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet. 

Garant předmětu Mgr Z. Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% - přednášky, semináře 

Vyučující 

Mgr Z. Štefánková, Ph.D. 

PaedDr. I. Žlábková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět se zabývá specifiky ve vzdělávání dospívajících a dospělých osob. Věnuje se vývojovým charakteristikám 

adolescence a dospělého věku v kontextu sociálních vlivů. Důraz je kladen na porozumění věkově specifických edukačních 

potřeb a orientaci v řadě možností, jak je pomocí pedagogických metod naplnit. 

 

Kompetence: 

- Student/ka získá znalost vývojových a sociálních charakteristik dospívání a dospělosti. 

- Student/ka rozumí edukačním specifikům a potřebám v průběhu dospívání a dospělosti. 

- Student/ka zná principy, metody a formy ve vzdělávání dospívajících a dospělých.   

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky:  

 Vývojová specifika adolescence, rané, střední a pozdní dospělosti, 

 Charakteristika kognitivních funkcí v jednotlivých obdobích. 

 Sociální kognice, komunikace a interakce v dospívání a dospělosti 

 Motivace v dospívání a dospělosti 

 Učení v dospívání a dospělosti 

 SPU a další problémy ve vzdělávání dospívajících a dospělých 

 Formy a metody vzdělávání dospívajících a dospělých 

 Androdidaktické principy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada. 

Macek, P. (1999). Adolescence. Praha: Portál.  

Mužík. J. (2004). Androdidaktika. Praha: ASPI. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Beneš, M. (2008). Andragogika. Praha: Grada.  

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

Portál.  

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

Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.  

Mužík, J. (2011). Řízení vzdělávacího procesu: andragogická didaktika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. Vybrané 

kapitoly 

Rabušicová, M., & Rabušic, L. (2008). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: 

Masarykova univerzita. 

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing. 

Slavin, R. E. (2015). Educational psychology: theory and practice (Eleventh edition). Boston: Pearson. 



Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Praha: Portál.  

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

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciální pedagogika školního věku 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět 
doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Prerektivzita: Speciální pedagogika raného a předškolního věku 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. A. Kucharská, Ph.D.  

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

70% - přednášky, zkoušející 

Vyučující 

doc. PhDr. et PaedDr. A. Kucharská, Ph.D.  

PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je soustředit poznatky z období školního věku dětí s postižením, poukázat na klíčové momenty ve vývoji 

dítěte s postižením v daném období, na dopad postižení zejména do rodinného systému vzhledem ke konfrontaci dítěte 

s vrstevníky a sourozenci a na možnosti komplexní rehabilitace.  

 

Kompetence: 

- Student/ka rozumí specifikům vývojového období školáka v kontextu postižení.  

- Student/ka se orientuje v systému a principech školských zařízení, v možnostech mimoškolních aktivit pro děti 

s postižením  

- Student/ka reflektuje argumenty, které zvažuje rodina a speciální pedagog při hledání vhodného režimu školní 

docházky pro dítě. 

- Student/ka reflektuje jednotlivá postižení v jejich časovém vývoji. 

 

Témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Vstup dítěte s postižením do základní školy– role SPC, volba vhodného režimu vzdělávání. 

 Začátek školní docházky – odklad školní docházky, přípravné ročníky, dopad předčasného vstupu do školní 

docházky na školní výkonnost dítěte, stimulační programy pro přípravu na školní docházku. 

 Podpůrná opatření, asistent pedagoga. 

 Školní poradenské pracoviště. 

 Systém speciálního školství pro jednotlivé cílové skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Domácí vzdělávání. 

 Alternativní školství a otázka inkluze. 

 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kendíková, J. (2018). Rok I.: změny v legislativě na příkladech ze školní praxe. Praha: Pasparta. 

Opatřilová, D. (2013). Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách = Students with 

disabilities and health disadvantages in primary schools. Brno: Masarykova univerzita. (vybrané kapitoly) 

Potměšil, M. (2018). Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

(vybrané kapitoly) 

Vítková, M. (2004). Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální (2. rozš. a přeprac. vyd). Brno: Paido. 

 

Doporučená: 

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

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

Bartoňová, M., Opatřilová, D., & Vítková, M. (2013). Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním mimo školu: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 



Bartoňová, M., Vítková, M., Bočková, B., Bytešníková, I., Hloušková, L., Horáková, R., et al. (2016). Inkluze ve škole a 

ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue (2., upravené 

vydání). Brno: Masarykova univerzita. 

Beníšková, T. (2007). První třídou bez pláče. Praha: Grada. 

Bonci, B., & Centra, R. (2017). Autismus: jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra : 

komplexní manuál a rádce při realizaci inkluzivního vzdělávání pro pedagogy, terapeuty a rodiče. Praha: Logos. 

Hendrick, C., & Macpherson, R. (2019). Co funguje ve třídě?: most mezi výzkumem a praxí. Praha: Euromedia Group. 

Holt, J. C., & Farenga, P. (2018). Učte se sami: dovolte dětem, aby se učily samy. Praha: Marie Noe, One Woman Press. 

Franclová, M. (2013). Zahájení školní docházky: rozvíjející pojetí výuky - čtyři základní dimenze výchovy a vzdělávání, 

specifika motivace v první třídě ZŠ, práce učitele s motivací žáků, hodnocení a sebehodnocení dítěte a učitele. Praha: 

Grada. 

Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., & Tomická, V. (2013). Školní speciální pedagog. Praha: Portál. 

Kočová, H. (2017). Spinální svalová atrofie v souvislostech. Praha: Grada Publishing. 

Pastorová, M., Altmanová, J., & Koubek, P. (2012). Srovnávací analýza: domácí (individuální) vzdělávání. Národní 

ústav pro vzdělávání [online]. [cit. 2019-09-07]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/publikace-a-periodika/srovnavaci-

analyza-domaci-individualni-vzdelavani\\  

Potměšilová, P. (2015). Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

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

Vančura, J. (2007). Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením. Brno: B+P.   

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická diagnostika I 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět 

profilujícího základu 

doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: prezentace využití vybrané diagnostické metody. 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. A. Kucharská, Ph.D.  

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. et PaedDr. A. Kucharská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět poskytuje základní informace o speciálně pedagogické diagnostice. Bude se jednat o přednášky, ve kterých 

bude věnována pozornost zásadám, principům a etapám speciálně pedagogické diagnostiky. Druhá část předmětu bude 

studenty provázet diagnostickými přístupy speciálního pedagoga ve školách a školských poradenských zařízeních. Dojde 

k pojmenování a konkretizaci zakázek ve školním poradenském pracovišti, pedagogicko-psychologické poradně, 

speciálně pedagogickém centru a středisku výchovné péče, ve shodě se současnou legislativou. Při konkretizaci zakázek 

bude kladen důraz na jednotlivá věková období a psychologická diagnostika na jednotlivých pracovištích bude pojímána 

ve vývojovém kontextu. V každé z oblastí vývojové diagnostiky budou prezentovány užívané metody psychologické a 

speciálně pedagogické diagnostiky, ať už se jedná o metody založené na kvantifikování (testy obecných a speciálních 

schopností, testy osobnosti, didaktické testy) či kvalitativním přístupu (pozorování, rozhovor, včetně anamnestického, 

projektivní přístupy), vždy však se specifiky naší speciálně pedagogické či pedagogicko-psychologické praxe. 

 

Kompetence: 

- Student/ka zná základní terminologii a nástroje speciálně pedagogické diagnostiky. 

- Student/ka se orientuje v kompetencích a profesních nárocích na speciálního pedagoga kompetentního 

k provádění diagnostiky. 

- Student/ka umí zvolit vhodnou metodu k diagnostikování zvoleného parametru.  

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Předmět, vymezení a zásady speciálně pedagogické diagnostiky. Profesní kompetence speciálního pedagoga pro 

diagnostiku, standardy testování, další vzdělávání a rozvoj v oblasti diagnostiky, etické zásady diagnostiky.  

 Zásady a postupy při vyšetření žáků ve školním poradenském pracovišti. Poradenské vyšetření dle typů 

školských poradenských zařízení (PPP, SPC). Spolupráce školských pracovišť s dalšími pracovišti ve 

zdravotnictví či v oblasti sociální péče.  

 Okolnosti vyšetření, formulování zakázky. Informovaný souhlas zákonných zástupců. Průběh vyšetření, vlastní 

diagnostický postup. Diagnostika jako základ navazujících intervencí a terapie (psychologické, speciálně 

pedagogické).  

 Nepřímé zdroje diagnostiky: informace od rodičů, zdravotní dokumentace, informace ze školy, rozbor školních 

výkonů. 

 Přímé diagnostické zdroje, diagnostické postupy: anamnéza, pozorování, rozhovor, testování: psychologické 

testy a zkoušky, speciálně pedagogické testy a zkoušky, didaktické testy a zkoušky.  



 Závěr vyšetření: vyhodnocení, analýza záznamů, interpretace, sdělení rodičům, formulace závěru, zpráva.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kucharská, A. (2007). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v SPC. Praha: IPPP ČR. 

Svoboda, J., & Vágnerová, M. (2001).  Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Zapletalová, J. a kol. (2007). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v PPP. Praha: IPPP ČR. 

Zelinková, O. (2002). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená:  

Dittrich, P. (1992).  Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: H & H. 

Dombrowski, S. C. (2015). Psychoeducational assessment and report writing. New York: Springer. 

Hadj Moussová, Z., Duplinský, J., a kol. (2002).  Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: UK 

PedF.  

Hrabal, V. (1989). Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. Praha: SPN.  

Hrabal, V. st., Hrabal, V. ml. (2002).  Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do 

diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum. 

Chráska, M. (1999). Didaktické testy.  Brno: Paido. 

Přinosilová, D. (2007).  Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido. 

Slowík, J. (2007).  Speciální pedagogika. Praha: Grada. 

Standardy pro pedagogické a psychologické testování. (2001). Praha: Testcentrum. 

 

Další zdroje informací: www.testcentrum.cz, www.psychodiagnostika.cz, ww.nuv.cz 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Poradenství a intervence ve speciální pedagogice I 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test. 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, Ph.D. 

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je vybavit studenty základními kompetencemi speciálně pedagogického poradenství a intervenčními 

technikami pro práci s jedinci se speciálními potřebami. Předmět uvede studenty do poradenské problematiky, seznámí se 

základními variantami vztahu profesionál – klient a možnostmi, jak tento vztah utvářet. Velký důraz bude kladen na etiku 

poradenské práce a respekt k individualitě jedince – klienta, jeho právo volby a možnosti sebeurčení a seberozvoje.  

 

Kompetence: 

- Student/ka chápe vztah profesionál – klient jako vztah rovnoprávných jedinců. 

- Student/ka chápe hranice profesní zodpovědnosti. 

- Student/ka zná základní pravidla vedení rozhovoru. 

- Student/ka zná základní intervenční techniky vhodné pro speciálně pedagogickou práci. 

- Student/ka umí naplánovat intervenci podle potřeb a situace klienta. 

- Student/ka bude schopen/schopna navrhovat a realizovat vhodnou intervenci a posuzovat její účinnost. 

 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Základní vymezení poradenského vztahu. Smysl poradenské práce: (1) pomoci klientovi, aby pochopil a vyřešil 

své problémy a dosáhl pozitivního osobnostního růstu; vychází z přítomnosti a směřuje k budoucímu vývoji 

klienta; (2) přispět k realistickému sebepojetí klienta a sebeúctě; formulovat realistické plány k řešení problému; 

(3) pomoci klientovi, aby se adaptoval v mezilidských vztazích. 

 Aktéři poradenského vztahu (poradce, klienta, zadavatel), jeho vnitřní dynamika. 

 Komunikace v poradenském vztahu: verbální a neverbální komunikace, strukturovaná komunikace – rozhovor, 

anamnestický rozhovor. 

 Fáze procesu: úvodní vzájemné poznávání klienta poradcem a poradce klientem; následná sezení, kdy je problém 

diagnostikován a navrhováno jeho řešení; individuální délka poradenského procesu; závěr a vyhodnocení 

účinnosti poradenské intervence s případnými kontrolami. 

 Mapování zdrojů klienta. 

 Formulace cíle intervenčního procesu. 

 Individuální a skupinová intervence. 

 Pravidla práce se skupinou.  

 Práce s rodinou. 

 Hodnocení poradenského procesu, škálování. 

 Vůle ke smyslu v termínech V. Frankla jako cesta k překonávání překážek a osobnostního růstu. 

Poradenství jako altruistická činnost ve smyslu Franklova psychagogického systému. Etický kodex poradenského 

pracovníka. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Dokoupilová, I., Hanáková, A., Kunhartová, M., Potměšil, M., Růžičková, V.,  & Kroupová, K., et al. 

(2015). Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. (vybrané 

kapitoly) 

Gabura, J., & Pružinská, J. (1995). Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 

Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., & Tomická, V. (2013). Školní speciální pedagog. Praha: Portál. 

Matějček, Z., & Klégrová, J. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Culley, S., & Bond, T. (2008). Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii: dovednosti a strategie pro zvyšování 

kompetence v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 

Geldard, K., & Geldard, D. (2008). Dětská psychoterapie a poradenství. Praha: Portál. 

Hadj-Moussová, Z. (2004). Intervence: pedagogicko-psychologické poradenství. III = Pedagogicko- 

 psychologické  poradenství. [Díl] III, Intervence (Variant.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 

Kucharská, A. (2007). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v SPC. Praha: IPPP ČR. 

Luxmoore, N. (2017). Practical supervision for counsellors who work with young people. London: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Müller, O. (2014). Terapie ve speciální pedagogice (2., přeprac. vyd.). Praha: Grada. 

Svoboda, J., & Vágnerová, M. (2001).  Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál.  

Švancarová, D. & Kucharská, A. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha: Scientia, 2001. 

Vágnerová, M., &  Klégrová, J. (2008).  Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum.  

Zapletalová, J. a kol. (2007). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v PPP. Praha: IPPP ČR. 

Zelinková, O. (2002). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál.  

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Vzdělávání v matematice (základy didaktiky matematiky) 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: příprava souboru úloh na vybrané téma. 

Garant předmětu doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50 % - přednášky 

Vyučující 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., RNDr. M. Samková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Smyslem předmětu je nabídnout studentům základní orientaci v přístupech k výuce matematiky a vytvořit tak vhodnou 

bázi pro práci v disciplínách speciálně pedagogických, kde studenti pracují s modifikacemi jednotlivých postupů vzhledem 

k žákům se speciálními potřebami.  

 

Kompetence:  

- Student/ka získá základní orientaci v přístupech k výuce matematiky v předškolním a základním vzdělávání.  

- Student/ka se orientuje v možných interpretacích těchto přístupů a možnostech jejich uvádění ve výuce. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky:  

1. Vytváření pojmu číslo, postupné budování číselných oborů. 

2. Interpretace základních aritmetických operací, písemné počítání, algoritmy.  

3. Algebraické výrazy - základní didaktické problémy na ZŠ a SŠ.  

4. Rovnice a nerovnice - fylogeneze, slovní úlohy. 

5. Funkce - základní didaktické problémy na ZŠ a SŠ. Modelování a matematizace reálných situací, 

mezipředmětové vztahy. 

6. Práce s daty.  

7. Kombinatorika. 

8. Vyučování matematice a žáci se specifickými potřebami (žáci neúspěšní v matematice, práce s talentovanými 

žáky). 

9. Tvar a prostor. 

10. Geometrické konstrukce. 

11. Konstruktivní a transmisivní pojetí výuky. 

12. Experimentování v matematice, řešení problémů a badatelsky orientovaná výuka matematiky a přírodovědných 

předmětů. 

13. Matematika v přírodovědných předmětech. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Fuchs, E., a kol. (1998). Standardy a testové úlohy z matematiky pro ZŠ. Praha: Prometheus. (vybrané kapitoly) 

Fuchs, E., Hošpesová, A.,  & Lišková, H. (2006). Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Základní 

vzdělávání. Praha: Prometheus. (vybrané kapitoly) 

Hejný, M. a kol. (1990). Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN. (vybrané kapitoly) 

Hejný, M., & Kuřina, F. (2001). Dítě, škola matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

Hejný, M., Novotná, J., & Stehlíková, N. (eds.) (2004). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK v Praze, 

PedF.  

Košč, L. (1972). Psychológia matematických schopností. Bratislava: SPN.  

Kubínová, M. (2002). Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a samostatnosti: kapitoly z didaktiky 

matematiky. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 

Lerman, S. (c2014). Encyclopedia of mathematics education. Dordrecht: Springer. 

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

Singer, F. M. ([2018]). Mathematical creativity and mathematical giftedness: enhancing creative capacities in 

mathematically promising students. Cham: Springer. 

Vondrová, N., & Rendl, M. a kol. (2015). Kritická místa matematiky v řešení žáků. Praha: Karolinum. 

Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky pro učitele 1. stupně základní školy. Plzeň: Pedagogická fakulta, 1991. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Medicínská propedeutika II 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemný test. 

 

pGarant předmětu MUDr. Zdeňka Kasková 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

70% - přednášky, zkoušející 

Vyučující 

MUDr. Zdeňka Kasková  

Mgr. Jan Sattran 

Zástupci specializovaných pracovišť1 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je připravit studenty na kontakt s jedinci, kteří častěji vyžadují zvýšenou zdravotní péči. Předmět se proto 

věnuje problematice předlékařské první pomoci, podávání léků, dále tématům prevence a podpory zdraví, rizikového 

chování. Zmíněny jsou také zdravotní služby, které lidé se speciálními potřebami častěji využívají.   

 

Kompetence: 

- Student/ka zná základní pojmy a postupy předlékařské první pomoci.  

- Student/ka rozumí pojmu rizikové chování a jeho prevenci. 

- Student/ka zná principy podpory zdravého životního stylu. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Základní principy předlékařské první pomoci. 

 Život ohrožující stavy – zástava dechu, srdeční činnosti. 

 Bezvědomí, šok, záchvat. 

 Otravy, předávkování léky. 

 Úrazy, úrazy dětí. 

 Chronická onemocnění. 

 Problematika HIV/AIDS, práce s klienty v terénu.  

 Podpora zdravého životního stylu klientů se speciálními potřebami. 

 Prevence úrazů. 

 Specifické zdravotní služby – hospic, domácí ošetřovatelská péče. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

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

Karolinum. (vybrané kapitoly) 

Kastnerová, M. (2016). Etiopatogeneze civilizačních onemocnění. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Pedagogická fakulta. (vybrané kapitoly) 

Miler, T. (2016). Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. Praha: Ondřej Falešník – 

FALON. (vybrané kapitoly) 

Janda, M. M. L., & Růžička, P. (2013). První pomoc pro pedagogy a zaměstnance školy. Brno: [Tribun EU]. 

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

 

Doporučená: 

                                                           
1 Nejsou specifickováni jako vyučující, bude se jednat o jendorázově zvané zástupce daných zařízení, kteří se 
budou měnit podle aktuálních kapacit a personálního zabezpeční jednotlivých pracovišť. 



Bradshaw, T., & Mairs, H. (2017). Health promotion & wellbeing in people with mental health problems. London: SAGE 

Publications. 

Čeledová, L., & Čevela, R. (2017). Člověk ve zdraví i v nemoci: podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 

Drábová, M. (2012). Rukověť pro uživatele Multimediálního výukového programu v oblasti prevence úrazů pro žáky ZŠ a 

SŠ se sluchovým postižením. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta JU. 

Dosedlová, J. (2016). Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. Brno: Filozofická fakulta, 

Masarykova univerzita. 

Dvořáčková, D. (2016). Sociální determinanty zdraví u seniorů žijících v Jihočeském kraji. Praha: NLN, s.r.o., 

Nakladatelství Lidové noviny. 

Iversen, L. (2006). Léky a drogy: průvodce pro každého. Praha: Dokořán. 

Jilich, D., & Kulířová, V. (2014). HIV infekce: současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství. Praha: Mladá fronta. 

Kašáková, E., Vokurka, M., & Hugo, J. (2015). Výkladový slovník pro zdravotní sestry. Praha: Maxdorf. 

Kurková, P. (2010). Vzdělávání žáků se sluchovým postižením z hlediska vedení ke zdravému životnímu stylu. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci. 

Maciel, E. da S., & Sonati, J. G. ([2015]). Quality of life and public health: assessment and intervention. New York: Nova 

Publishers. 

Machová, J., & Kubátová, D. (2006). Výchova ke zdraví pro učitele. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Základy kvalitativního výzkumu 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Prerekvizity: Základy kvantitativního výzkumu 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: realizace kvalitativního výzkumu – od formulace výzkumné otázky, po sběr dat, jejich analýzu a interpretaci.  

 

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

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. Mgr A. Nohavová, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy kvalitativní metodologie: výzkumná otázka, výběr vzorku pro 

kvalitativní výzkum, metody sběru dat, možnosti zpracování kvalitativních výzkumných údajů, včetně úskalí 

kvalitativního výzkumu.  

 

Kompetence:  

- Student/ka získá základní orientaci v kvalitativním výzkumu. 

- Student/ka  je schopen/na navrhnout a zrealizovat kvalitativní výzkumný projekt.  

- Student/ka je po absolvování předmětu schopen/na získané teoretické a praktické poznatky aplikovat i na další 

výzkumné projekty v rámci svého studia a budoucí profese.  

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Vymezení kvalitativního výzkumu – co je to kvalitativní výzkum, jaké jsou jeho základní charakteristiky, 

etické principy kvalitativního výzkumu.  

 Výzkumné otázky – základní principy výzkumné otázky v kvalitativním výzkum, jejich tvorba v průběhu 

výzkumu. 

 Výběr vzorku pro kvalitativní výzkum – metoda totálního výběru, metoda sněhové koule, metoda 

samovýběrem, metoda příležitostného výběru.  

 Metody získávání kvalitativních dat – rozhovor, pozorování, ohnisková skupina, analýza stop a výsledků 

činnosti, výzkumníkův deník, terénní poznámky. 

 Typy výzkumných designů – případová studie, etnografie, biografický design, zakotvená teorie, kvalitativní 

experiment, akční výzkum.  

 Zpracování dat – příprava a uspořádání dat, způsoby kódování, konkrétní metody jako např. vyložení karet, 

kontrastování, tematické kódování, specifika zpracování dat dle zakotvené teorie, narativní analýza, 

problematika interpretace dat.  

 Kritéria kvality kvalitativního výzkumu – triangulace, pravdivost a platnost, důvěryhodnost, přenositelnost, 

spolehlivost. 

 Představení výsledků kvalitativního výzkumu – projektů studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v pedagogickém výzkumu. Praha: Grada. 

Silverman, D. (2011). Qualitative research: issues of theory, method and practice (Third edition). Los Angeles: Sage. 

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert.  

Yin, R. K. (c2011). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 



Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe II 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 1/LS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Praxe I, Seminář reflexe praxe I 

Korekvizity: Seminář reflexe praxe II 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Účast v Semináři reflexe praxe II a splnění požadavků v tomto předmětu. Odevzdání deníku praxe. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

60% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D., garant praxe na daném pracovišti 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem praxe je seznámit studenty s profesí speciálního pedagoga v rámci škol zřízených podle §16 školského zákona a 

škol zřízených v rámci zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V první polovině semestru bude praxe koncipována 

jako náslechová, následně se bude student aktivně účastnit práce se žáky pod vedením speciálního pedagoga.  

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje v provozu školy a dalších poskytovaných služeb. 

- Student/ka zná specifika práce speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. 

- Student/ka získá základní dovednosti v práci se žáky se SVP. 

- Student/ka se orientuje v administraci dokumentace žáků se SVP. 

 

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

- Prostředí školy, nabídka služeb, zaměstnanci školy. 

- Specifika žáků se SVP, složení tříd. 

- Plánování pedagogické, speciálněpedagogické a poradenské práce. 

- Příprava a individuální či skupinová práce se žáky. 

- Vedení dokumentace žáků se SVP. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kendíková, J. & Vosmik, M. (2013).  Jak zvládnout problémy dětí se školou?: děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky. Praha: Pasparta. 

Kucharská, A., Mrázková J., Wolfová R., & Tomická, V. (2013).  Školní speciální pedagog. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

Barvíková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového 

postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Čadová, E. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného 

postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Felcmanová, L. a kol. (2015). Metodika ke katalogu podpůrných opatření: k dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve 

vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Janková, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového 

postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Knotová, D. (2014). Školní poradenství. Praha: Grada 

Mertin, V. a kol. (2013). Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 

Michalík, J. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního 

nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 



Valenta, M. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního 

postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Vrbová, R. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené 

komunikační schopnosti: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Žampachová, Z. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy 

autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Seminář reflexe praxe II 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Prerekvizity: Praxe I, Seminář reflexe praxe I 

Korekvizity: Praxe II 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní účast na semináři, plnění dílčích úkolů (z týdne na týden) určených garantem předmětu v rámci seminářů. 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je naučit studenta/ku používat metody a postupy reflexe a sebereflexe za účelem zkvalitnění vlastní 

speciálněpedagogické praxe. Během semestru studenti budou reflektovat své zkušenosti získané v předmětu Praxe II. 

Získané poznatky studenti propojí s vlastními zkušenostmi a svými aspiracemi metodou sebereflexe. 

 

Kompetence: 

- Student/ka zná metody a postupy reflexe pedagogické práce. 

- Student/ka je schopen/a kriticky přemýšlet nad specifiky práce školního speciálního pedagoga. 

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

- Student/ka je schopen se kriticky zamyslet nad vlastními postupy v pedagogické práci. 

 

 

Hlavní témata předmětu: 

 Reflexe a sebereflexe jako nástroj zkvalitnění pedagogické práce. 

 Specifika práce ve škole zřízené pro žáky se SVP. 

 Individuální práce se žáky se SVP. 

 Problémové situace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Jochmannová, L., & Svoboda, J. (2017). Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin. Praha: Triton. 

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

 

Doporučená: 

Musilová, M. (2002). Písemná reflexe jako součást studia. Praha: Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU. 

Rollnick, S., Kaplan, S. G., & Rutschman, R. (2017).  Motivační rozhovory ve škole. Praha: Portál. 

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

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

Pardubice. 

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

Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciální pedagogika dospělého a seniorského věku 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Prerekvizity: 

Speciální pedagogika raného a předškolního věku 

Speciální pedagogika školního věku 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: odevzdání a prezentace případové studie klienta dospělého nebo seniorského věku 

s postižením dle výběru studenta. 

Garant předmětu doc. Mgr. J. Jošt, CSc.  

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

60% - přednášky, semináře 

Vyučující 

doc. Mgr. J. Jošt, CSc.  

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je soustředit poznatky z dospělého a seniorského věku lidí s postižením, poukázat na klíčové momenty ve 

vývoji jedince s postižením v daném období a na dopad postižení zejména do profesního a rodinného života jedince.  

 

Kompetence: 

- Student/ka rozumí specifikům vývojového období dospělosti a seniorského věku v kontextu postižení.  

- Student/ka se orientuje v systému profesní přípravy a zaměstnávání lidí s postižením. 

- Student/ka se orientuje v systému sociálních služeb a zařízení pro dospělé jedince s postižením. 

- Student/ka reflektuje jednotlivá postižení v jejich časovém vývoji. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Dospělost a stáří jako vývojová období. 

 Vyrovnávání s postižením v dospělosti. 

 Identita dospělého jedince s postižením. 

 Problematika sexuality a intimních vztahů lidí s postižením. 

 Rodičovství lidí s postižením. 

 Volba povolání. 

 Možnosti podporovaného zaměstnávání. 

 Chráněné bydlení a další sociální služby, svépomocné organizace. 

 Stáří jako celospolečenské téma, pozice seniorů ve společnosti. 

 Služby pro seniory s přihlédnutím k jedincům se speciálními potřebami. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF ; [přel. Jan Pfeiffer, Olga Švestková] . (2007). 

Praha: Grada Publishing. (vybrané kapitoly) 

Mühlpachr, P. (2009). Gerontopedagogika (2. vyd). Brno: Masarykova univerzita. 

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

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

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

Masarykova univerzita. (vybrané kapitoly) 

Svobodová, D. (2015). Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 



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

Missouri: Elsevier. 

Možný, I. (2008). Rodina a společnost (2., uprav. vyd). Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 

Mühlpachr, P. (2008). Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: 

Masarykova univerzita. 

Mühlpachr, P. (2009). Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita. 

Mühlpachr, P. (2017). Kvalita života seniorů. Brno: MSD. (vybrané kapitoly) 

Opatřilová, D., & Procházková, L. (2011). Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: 

Masarykova univerzita. 

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

Thorová, K., & Jůn, H. (2012). Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem. Praha: 

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy. 

Vanier, J. (2016). Krása lidskosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 

Venglářová, M., & Eisner, P. (2013). Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál. 

Vítková, M., & Friedmann, Z. (2012). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami : sborník z konference s mezinárodní účastí = Professional Orientation of 

Students with Special Educational Needs ; Education of Students with Special Educational Needs : conference 

proceedings. Brno: Paido. 

Bariéry rodičovství. Monotematické číslo. (2011). Sociální studia, 8(4). Dostupné z : 

https://journals.muni.cz/socialni_studia/issue/view/456/showToc 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://journals.muni.cz/socialni_studia/issue/view/456/showToc


B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická diagnostika II 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Prerekvizity: Speciálněpedagogická diagnostika I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní s praktickou ukázkou realizace postupu diagnostiky. 

Další požadavky na studenta: Průběžné plnění úkolů souvisejících s probíranými postupy - zadané úkoly budou moci 

studenti splnit během hodin praxe. 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. A. Kucharská, Ph.D.  

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

40% - zkoušející, seminář 

Vyučující 

doc. PhDr. et PaedDr. A. Kucharská, Ph.D.  

PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. (seminář, 20%) 

Mgr. Z. Bílková, Ph.D. (seminář, 20%) 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. (seminář, 20%) 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

V návaznosti na předmět Speciálněpedagogická diangnostika I zde budou studenti uplatňovat a dále rozvíjet získané 

znalosti a dovednosti ve vztahu k jednotlivým skupinám jedinců se speciálními potřebami.  

 

Kompetence: 

- Student/ka zná základní metody speciálně pedagogické diagnostiky a umí je použít. 

- Student/ka umí navrhnout základní portfolio diagnostických metod vhodných pro vyšetření dítěte určitého věku 

a postižení. 

- Student/ka umí naformulovat diagnostický závěr. 

- Student/ka chápe rozdíl mezi jednotlivými typy diagnostických vyšetření podle jejich účelu a zadavatele. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Speciálně pedagogické vyšetření jako součást týmové diagnostiky. Rizika a úskalí diagnostiky. Diferenciální 

diagnostika, statická vs. dynamická diagnostika.  Spolupráce s dalšími pomáhajícími profesemi. 

 Jedinci s vývojovými odchylkami, vývojovými poruchami v předškolním věku, s poruchami učení a chování – 

předškolní diagnostika, diagnostika školní zralosti. 

 Jedinci s mentálním postižením (dále MP). Typy zakázek vzhledem ke stupni postižení a věku klientů. 

Problematika diagnostiky mentálního postižení, vhodné nástroje pro diagnostiku (vývojové škály, 

aktualizované a standardizované nástroje pro současnou populaci). Kaufmanův test K-ABC, škála 

McCarthyové.  

 Jedinci s poruchou autistického spektra (dále PAS). Typy zakázek vzhledem k věku a typům autismu, 

spolupráce s o.s. APLA. Vyšetření v oblasti diagnostické triády, diagnostické nástroje PAS, CARS, CHAR, 

Dětské autistické chování (DACH, Thorová), Edukačně hodnotící profil (Čadilová, Žampachová).  

 Jedinci s narušenou komunikační schopností. Typy zakázek vzhledem k věku a typům vad řeči. Hodnocení v 

jednotlivých jazykových rovinách – foneticko-morfologické, morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické, 

pragmatické. Diagnostické nástroje v oblasti řeči a komunikace - logopedické vyšetření (Tomická), impresivní 

a expresivní složka řeči (Hemzáčková), slovníkové zkoušky (Kondáš, Vocabulary Picture test), specifické 

zkoušky řeči (artikulační neobratnost a asimilace sykavek, jazykový cit Žlab), Heidelberský test řečového 

vývoje (Mikulajová), zkoušky řeči psané, Dysartrický profil (Hedánek, Roubíčková).  



 Jedinci se sluchovým postižením.  Typy zakázek vzhledem k typu a stupni sluchového postižení. Diagnostické 

nástroje v oblasti sluchového postižení: nástroje bez nutnosti modifikovat zadávání (neberbální), dílčí 

modifikace v zadávání (např. vývojové škály, testy schopností, testy osobnosti), speciální diagnostické nástroje 

vytvoření pro sluchově postižené: The Liter International Performance Scale, Hiskey Nebrasca Test of Learning 

Aptitudes. Aktuální trendy v diagnostice osob se sluchovým postižením.  

 Jedinci s tělesným postižením. Typy zakázek vzhledem k typu a stupni postižení. Diagnostika motoriky (hrubé, 

jemné, grafomotoriky), diagnostické nástroje (Ozeretzkého škála, McCarthyové škála, Gunsburgova vývojová 

škála).  

 Jedinci se zrakovým postižením. Typy zakázek vzhledem k typu a stupni postižení, úpravy stávajících 

diagnostických nástrojů, speciální nástroje pro zrakově postižené (Škála Reynellové-Zinkinové, rychlost 

zpracování hmatové informace, light box aj.). 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hadj Moussová, Z.,  & Duplinský, J. (2002).  Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF. 

(vybrané kapitoly) 

Kucharská, A. (2007).  Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v SPC. Praha: IPPP. 

Svoboda, J., & Vágnerová, M. (2001).  Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Vágnerová, M., & Klégrová, J. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum. 

(vybrané kapitoly) 

 

Doporučená:  

Barvíková, J. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu  

sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/. 

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2007). Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. 

Brno: Computer Press, Dětská naučná edice.  

Čadová, E. (2015).  Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného  

postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/. 

Felcmanová, L., Habrová, M. (2015).  Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 

z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: UPOL. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/ 

Lazarová, B. (2000). Prediktivní baterie čtení A. Inizana. Praha: IPPP ČR. 

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

Michalík, J, Baslerová, P., Felcmanová, L. (2015).  Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve 

vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/. 

Monatová, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000.  

Otevřelová, H. (2016). Školní zralost a připravenost. Praha: Portál.  

Švancarová, D., &  Kucharská, A. (2001). Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha: Scientia. 

Valenta, M. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního  

postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/ 

Vrbová, R. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené  

komunikační schopnosti: dílčí část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/ 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění. 

Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném 

znění. 

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění. 

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění. 

Zapletalová, J. a kol.(2007).  Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v PPP. Praha: IPPP ČR. 

Žampachová, Z., & Čadilová, V.  (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z 

důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění: Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/ 

 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/


Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Poradenství a intervence ve speciální pedagogice II 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilujícího 

základu 

doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Prerekvizita: Poradenství a intervence ve speciální pedagogice I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Garant předmětu doc. Mgr Jiří Jošt, Ph.D. 

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

40% - zkoušející, seminář 

Vyučující 

Doc. Mgr Jiří Jošt, Ph.D. (seminář, 40%) 

Mgr. et Mgr. R. Prázdná, Ph.D. (seminář, 20%) 

Mgr. Z. Bílková, Ph.D. (seminář, 20%) 

Mgr. Z. Štefánková, Ph.D. (seminář, 20%) 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět navazuje na Speciálně pedagogické poradenství I, dovednosti a znalosti získané v prvním semestru výuky budou 

nyní studenti kombinovat se znalostmi o jednotlivých oblastech speciálních vzdělávacích potřeb. Cílem předmětu je 

vybavit studenty základními informacemi o dostupných intervenčních systémech a postupech pro jednotlivé skupiny 

jedinců se speciálními potřebami. Studenti by si také měli prohloubit systémový a interdisciplinární přístup nezbytný ke 

kvalitnímu plánování komplexní péče o jedince s postižením. 

 

Kompetence: 

- Student/ka zná základní potřeby dětí/žáků/jedinců se speciálními potřebami. 

- Student/ka chápe význam systémového a kompresního přístupu k intervenci. 

- Student/ka umí mapovat potřeby konkrétního jedince v oblasti sociální, edukační, emoční, kognitivní. 

- Student/ka zná základní intervenční techniky vhodné pro speciálně pedagogickou práci. 

- Student/ka umí naplánovat intervenci podle potřeb a situace klienta. 

 

Témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Poradenství a intervence u jedinců s postižením hybnosti. 

 Poradenství a intervenci u jedinců s postižením zraku. 

 Poradenství a intervence u jedinců s poruchami chování. 

 Poradenství a intervence u jedinců s postižením intelektu. 

 Poradenství a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností. 

 Poradenství a intervence u jedinců s postižením sluchu. 

 Poradenství a intervence u jedinců s parciálními poruchami. 

 Spolupráce poradenského pracovníka se školou, rodinou a jinými institucemi (OSPOD, policie, mediační a 

probační služba, neziskové organizace).  

 Význam prevence v poradenské praxi. 

 Kazuistický blok. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hadj-Moussová, Z. (2004). Intervence: pedagogicko-psychologické poradenství. III = Pedagogicko-psychologické 

poradenství. [Díl] III, Intervence (Variant.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 

Matějček, Z., & Klégrová, J. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál 

Mertin, V., & Krejčová, L. (2016). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika (2., doplněné a 

aktualizované vydání). Praha: Wolters Kluwer.  

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

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



 

Doporučená: 

Barvíková, J. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu  

sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/  

Čadová, E. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného  

postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/  

Felcmanová, L., & Habrová, M. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 

z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: UPOL. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/ 

Gabura, J., & Pružinská, J. (1995). Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 

Jankovský, J., Pfeiffer, J., & Švestková, O. (2005). Vybrané kapitoly z uceleného systému rehabilitace. České 

Budějovice: Jihočeská univerzita (České Budějovice). Zdravotně sociální fakulta. 

Kroupová, K. (2016). Slovník speciálněpedagogické terminologie: vybrané pojmy. Praha: Grada. 

Kucharská, A. (2007). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v SPC. Praha: IPPP ČR. 

Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., & Tomická, V. (2013). Školní speciální pedagog. Praha: Portál. 

Matějček, Z., & Dytrych, Z. (2002). Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada. 

Michalík, J, Baslerová, P., & Felcmanová, L. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve 

vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/ 

Müller, O. (2014). Terapie ve speciální pedagogice (2., přeprac. vyd). Praha: Grada. 

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada Publishing. 

Špatenková, N., & Smékalová, L. (2015). Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada. 

Úlehla, I. (2005). Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe (Vyd. 3., v Sociologickém nakl. (SLON) 2). Praha: 

Sociologické nakladatelství SLON. 

Vágnerová, M., & Klégrová, J. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum.  

Valenta, M. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního  

postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/  

Vrbová, R. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené  

komunikační schopnosti: dílčí část. Olomouc: UPOL. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/  

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění. 

Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném 

znění. 

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění. 

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění. 

Zapletalová, J., a kol. (2007). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v PPP. Praha: IPPP ČR. 

Zelinková, O. (2002). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál. 

Žampachová, Z., & Čadilová, V. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z 

důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění. Olomouc: UPOL. Dostupné z: 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/ 

Stimulační programy: Maxík, Hypo, FIE, INPP, Bilaterální integrace a další –  ukázky materiálů studentům připraví 

vyučující. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/


B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Alternativní a augmentativní komunikace 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: 80% docházka, zpracování případové studie dítěte/žáka využívajícího AAK. 

Garant předmětu PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je seznámit studenta s pojmy alternativní a augmentativní komunikace (AAK), dále pak s cílovou 

skupinou uživatelů AAK. Bude podána charakteristika nejčastěji používaných komunikačních systémů a kritérií volby 

vhodného komunikačního systému.  

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje v klasifikaci systémů AAK. 

- Student/ka zná nejčastěji používané systémy AAK. 

- Student/ka umí pojmenovat faktory ovlivňující výběr vhodného systému AAK. 

- Student/ka zná možné způsoby nácviku alternativní komunikace. 

- Student/ka má praktickou zkušenost s možnostmi využití  metod a pomůcek. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Klasifikace systémů AAK 

 Nejčastěji používané systémy AAK – VOKS, facilitovaná komunikace, piktogramy, Bliss systém a další. 

 Způsoby nácviku alternativní komunikace. 

 Možnosti podpory komunikace s využitím AAK u dětí předškolního věku. 

 Specifika AAK u jednotlivých cílových skupin (dle typu postižení). 

 Technické pomůcky v oblasti AAK. 

 Výběr vhodného systému AAK. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Šarounová, J. (2014). Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál.   

 

Doporučená: 

Bendová, P. (2014). Alternativní a augmentativní komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Bondy, A., & Frost, L. (2007). Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada.  

Housarová, B. (2011).  Alternativní a augmentativní komunikace. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 

Knapcová, M. (2006). Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. Praha: IPPP ČR.  

Krhutová, L. (2013). Komunikace v kontextu sociální práce s klienty se zdravotním postižením. Ostrava: Ostravská 

univerzita v Ostravě.  

Kubová, L., & Škaloudová, R. (2012). Řeč rukou, komunikační systém tvořený znaky – Znak do řeči. Praha: Parta. 

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

Zikl, P. (2011). Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Praha: Grada. (vybrané kapitoly) 

 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Minority a marginalizované skupiny 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13s+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: splnění písemného testu min. na 70%, skupinová prezentace na zadané téma. 

 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je připravit studenty/ky na práci s klienty z prostředí minorit, a to jak kulturních, tak sociálních. Posluchači 

budou vedeni k porozumění specifik komunikace a poradenského vztahu k dětem, jejich rodičům i dospělým klientům 

z rozmanitého prostředí. Na základě přednášek, seminárních cvičení a samostudia odborné literatury a kazuistických 

případů žáků z rozmanitého prostředí budou schopni porozumět kulturním specifikám různých minorit a volit základní 

komunikační strategie a přístupy vhodné pro osoby ve vztahu k jejich kulturním specifikám. 

 

Kompetence: 

- Student/ka rozumí povaze kulturních vlivů a jejich jednotlivých vrstev, chápe podstatu procesů, kterými uplatňuje 

na osoby svůj vliv kultura. 

- Student/ka zná specifika osob z rozmanitých minoritních kultur. 

- Student/ka rozumí specifickým potřebám těchto osob. 

- Student/ka ovládá základní komunikační přístupy k těmto osobám.  

 

Témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

Přednášky: 

1. Základní pojmy, jejich vymezení, vztah kultura většinová a minoritní, majorita a minorita, globální a lokální 

kultura. 

2. Pohledy na jednotlivé vrstvy a oblasti každodennosti, do kterých se promítají kulturní specifika člověka. 

3. Pohledy na roli subkultrur a minoritních kultur v kontextu globalizace, lidská práva a právo na sebeurčení. 

4. Legislativní aspekty ochrany práv minorit v ČR a EU. 

5. Procesy sociální a kulturní marginalizace, rizika sociální exkluze, anomie, soc. deviace, konflikt kultur a 

subkultur, teorie střetu civilizací. 

6. Principy zachování rovných příležitostí, multikulturní a interkulturní výchova. 

7. Romská minorita a její specifika, přístupy ke klientovi. 

8. Vietnamská minorita a její specifika, přístupy ke klientovi, ukrajinská minorita a její specifika, přístupy ke 

klientovi. 

9. Žák – cizinec v české škole a přístupy k němu. 

10. Děti a rodiče z prostředí rozmanitých náboženských minorit v ČR. 

11. Jazyková a kulturní bariéry a jejich vliv na komunikaci s dítětem, rodičem z prostředí rozmanitých minorit. 

12. Interkulturní kompetence speciálního pedagoga a jejich rozvoj.  

13. Závěrečný test 

 

Semináře: 

1. Zadání skupinové práce – studentský projekt.  

2. Exkurze do Salesiánského centra – práce s žáky.  

3. Exkurze do ZŠ s vysokým podílem žáků z minoritního prostředí. 



4.-12.Vytvoření modelů poradenského a edukačního přístupu k žákovi a rodiči, skupinová práce studentů na 

projektování takovýchto modelů a jejich prezentace a diskuse k ní v semináři.  

       13.    Závěrečné resumé a formulování výstupů z výuky ve vztahu k dalšímu rozvoji kompetencí posluchačů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 

Čeněk, J., Smolík, J., & Vykoukalová, Z. (2016). Interkulturní psychologie: vybrané kapitoly : základní pojmy 

interkulturní psychologie, kolektivní identita, předsudky a stereotypy, etnicita a etnické konflikty. Praha: Grada. (vybrané 

kapitoly) 

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: zaměření na speciální vzdělávací potřeby - kulturní, etnické, 

jazykové aj. aspekty ve výchově - kompetence inkluzivního pedagoga - poznatky z výzkumných šetření - případová studie 

školy - diagnostika a poradenství - spolupráce s rodinou. Praha: Grada.  

Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J. & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti. Praha: 

Portál. 

 

Doporučená: 

Bittnerová, D. (2009). Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných: Případ SIM - Středisek integrace menšin. Praha: 

Ermat. 

Hirt, T., & Jakoubek, M. (eds.) Soudobé spory o multikulturalismus a politiku indentit. Antropologická perspektiva. Plzeň: 

Člověk v tísni a Filozofická fakulta ZČU.  

Hloušková, L., Trnková, K., Lazarová, B. & Pol, M. (2015). Diverzita žáků: Téma pro vedení školy. Studia paedagogica, 

20(2), s. 105–126. 

Kocourek, J. (2001). Vietnamci v České republice. In: Šišková, T. (ed.) Menšiny a migranti v České republice: my a oni 

v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál. s. 99-107.  

Kostelecká, Y., a kol. (2013). Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Pedagogická fakulta 

UK. 

Mesárošová, B. (2004). Sociálne determinačné vplyvy: spoločenská a kultúrna podmienenosť člověka. Bratislava: 

Univerzita Komenského.  

Procházka, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada 

Průcha, J.  (2007). Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]. 2., rozš. vyd. 

Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-280-5. 

Rákoczyová, M.,Trbola, R., & Hofírek, O. (2009). Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON).  

Šimíková, I. (2003). Kvalita multietnického soužití. In: Navrátil, P. a kol. Romové v české společnosti. Praha: Portál. 

Štech, S. (2000). Sociálně-kulturní pojetí handicapu. Praha: Karolinum. 

Štrbová, M., Selická, D., & Švajcarová, M. (2014). Rodinné a mezigeneračné väzby v súčasnej rómskej rodine. Katowice: 

STUDIO NOA.  

Zachová, H. (2017). Sociokulturní handicap žáků-cizinců a profesní příprava učitelů. Sociální pedagogika |Social 

Education, 5(2). s. 55–71. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Praxe III 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 90 hodin kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Prerekvizity: Praxe II, Seminář reflexe praxe II 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Kolokvium Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: absolvování pedagogické praxe v rozsahu 90hodin v průběhu 3 týdnů ve zvoleném zařízení. Odevzdání smlouvy, 

deníku praxe a hodnocení studenta garantem praxe na daném pracovišti. 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

40% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D., garant praxe na daném pracovišti 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Tato souvislá praxe v průběhu tří po sobě jdoucích týdnů bude probíhat v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně-

pedagogickém centru, středisku výchovné péče nebo v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

V rámci praxe se studenti seznámí s jednotlivými diagnostickými nástroji a s další náplní práce poradenského speciálního 

pedagoga. Tato praxe bude realizována před začátkem pravidelné výuky v průběhu měsíce září. 

 

Kompetence: 

- Student/ka se seznámí s provozem zařízení a organizací práce speciálního pedagoga. 

- Student/ka se orientuje ve specifikách práce speciálního pedagoga příslušného zařízení. 

- Student/ka se seznámí s dokumentací klientů. 

- Student/ka se orientuje v diagnostických nástrojích poradenského speciálního pedagoga a náplni jeho práce. 

 

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

- Prostředí navštěvovaného zařízení a jeho provoz. 

- Specifika klientů. 

- Plánování speciálněpedagogické a poradenské práce 

- Individuální práce s klienty 

- Diagnostické nástroje. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Michalová, Z., & Hainová, H. (2012). Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. 

Procházka, R., Šmahaj, J., & Kolařík, M. (2012). Vybrané kapitoly poradenské psychologie. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Bendl, S. (2004). Neukázněný žák: cesta institucionální pomoci. Praha: ISV nakladatelství. 

Dombrowski, S. C. (2015). Psychoeducational assessment and report writing. New York: Springer. 

Hanák, P., Michalík, J., a kol. (2011). Speciálněpedagogické centrum. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Knotová, D., Hloušková, L., Kánská, M., Lazarová, B., Ondráčková, L., Šafrová, A., et al. (2014). Školní poradenství: 

poradenské služby v českém školství: školní poradenské pracoviště : vedení poradenského rozhovoru : žáci se speciálními 

potřebami : mimořádně nadaní žáci a studenti : role škol v oblasti kariérového poradenství. Praha: Grada. 

Kucharská, A., a kol. (2007). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha: 

IPPP ČR. 

Luxmoore, N. (2017). Practical supervision for counsellors who work with young people. London: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  



Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Seminář k diplomové práci I+II 

Typ předmětu povinný  doporučený ročník / semestr 2 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s kreditů 2/4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Individuální 

konzultace 

s vedoucím 

DP 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: splnění požadavků vyučujícího. 

Garant předmětu Vedoucí diplomové práce 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Vedoucí diplomové práce 

Stručná anotace předmětu 

Seminář k diplomové práci I. 

 

V rámci předmětu jsou studentovi poskytnuty základní informace ke zpracování diplomové práce. Během spolupráce 

s vedoucím diplomové práce budou stanoveny jednotlivé náležitosti závěrečné práce jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska 

formálních aspektů textu, proběhne rešerše literárních a elektronických zdrojů.  

 

Kompetence: 

- Student/ka zná etické aspekty kvalifikačních prací 

- Student/ka se orientuje v základních požadavcích na diplomové práce 

-  

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích: 

 Co je to diplomová práce, její etické aspekty. 

 Základní požadavky na diplomovou práci, formální náležitosti. 

 Stavba textu, kapitoly. 

 Stanovení tématu a cílů. 

 Teoretická část práce. 

 Citace, odkazy. 

 

Seminář k diplomové práci II. 

 

Seminář poskytuje další informace potřebné ke zpracování kvalitní diplomové práce. Obsah kurzu je zaměřen především 

na obsahové aspekty textu, na jeho stavbu, provázanost a kritické zhodnocení kvality výstupů autorem. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích: 

 Shrnutí základních východisek přípravy práce. 

 Kritické zhodnocení zvolené metodologie. 

 Kritéria kvality prací (srovnání, ukázky). 

 Rozbor obsahu práce (osnova a provázanost textu). 

 Zpracování jednotlivých částí textu. 

 Formulace závěru práce a diskuse. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Doporučená: 

Kolařík, M., Bendová, K., Dolejš, M., Dostál, D., Charvát, M., Pechová, O., & Vtípil, Z. (2013). Manuál pro psaní 

diplomových prací na katedře psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 

Šanderová, J. (2007). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Závěrečná redakce diplomové práce 

Typ předmětu povinný  doporučený ročník / semestr 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Individuální 

konzultace 

s vedoucím 

DP 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: splnění požadavků vyučujícího. 

Garant předmětu Vedoucí diplomové práce 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Vedoucí diplomové práce 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je naučit studenty provádět závěrečnou redakci odborného textu, tj. kontrolu v souladu s gramatickými, 

interpunkčními, pravopisnými a stylistickými pravidly a formální úpravu práce (obrázky, grafy, odsazení textu apod.). 

 

Kompetence: 

- Student/ka je schopen/na samostatně redigovat vlastní odborný text po jazykové stránce. 

- Student/ka je schopen/na samostatně redigovat vlastní odborný text po formální stránce. 

 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Úprava textu z pohledu gramatiky, pravopisu a stylistiky. 

 Formální úprava textu. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená: 

Kapounová, J., & Kapoun, P. (2017). Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada. 

Pravidla českého pravopisu. (2014). Praha: Knižní klub. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Praxe IV. 

Typ předmětu povinný 

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 90 hodin kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Prerekvizity: Praxe III 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Kolokvium Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kolokvium: absolvování pedagogické praxe v rozsahu 90hodin v průběhu 3 týdnů ve zvoleném zařízení. Odevzdání 

smlouvy, deníku praxe a hodnocení studenta garantem praxe na daném pracovišti. 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

40% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D., garant praxe na daném pracovišti 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Tato souvislá praxe v průběhu tří po sobě jdoucích týdnů bude probíhat v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně-

pedagogickém centru, středisku výchovné péče nebo v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

V rámci praxe se studenti seznámí s jednotlivými diagnostickými nástroji a s další náplní práce poradenského speciálního 

pedagoga. Student si volí jiné zařízení se zaměřením na jiný typ SVP než v rámci Praxe III. 

 

Kompetence: 

- Student/ka se seznámí s provozem zařízení a organizací práce speciálního pedagoga. 

- Student/ka se orientuje ve specifikách práce speciálního pedagoga příslušného zařízení. 

- Student/ka se seznámí s dokumentací klientů. 

- Student/ka se orientuje v diagnostických nástrojích poradenského speciálního pedagoga a náplni jeho práce. 

 

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

- Prostředí navštěvovaného zařízení a jeho provoz. 

- Specifika klientů. 

- Plánování speciálněpedagogické a poradenské práce 

- Individuální práce s klienty 

- Diagnostické nástroje. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bendl, S. (2004). Neukázněný žák: cesta institucionální pomoci. Praha: ISV nakladatelství. 

Michalová, Z., & Hainová, H. (2012). Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. 

 

Doporučená: 

Dombrowski, S. C. (2015). Psychoeducational assessment and report writing. New York: Springer. 

Hanák, P., Michalík, J., a kol. (2011). Speciálněpedagogické centrum. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 

Kucharská, A., a kol. (2007). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha: 

IPPP ČR. 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Inkluzivní vzdělávání 

Typ předmětu povinný 

základní teoretický předmět profilu

jícího základu 

doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity,  

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsle

dků 

Zk Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: ústní. 

Další požadavky na studenta: aktivní zapojení studentů v rámci seminářů. Účast min. 80% v časové dotaci před

mětu. Vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího a její prezentace. 

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

Zapojení garanta do výuky pře

dmětu 

60% - přednášky, zkoušející 

Vyučující 

doc. PhDr. J. Jankovský, Ph.D. 

Mgr. et Mgr. R. Prázdná, Ph.D.  

 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět navazuje na vědomosti a nabyté kompetence studentů z oblasti inkluzivní pedagogiky. Seznamuje s obs

ahem, možnostmi i úskalími inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnuje se vý

chodiskům inkluzivního vzdělávání, legislativnímu rámci i systémovému pojetí. Představuje inkluzivní vzdělává

ní jako nedílnou součást vzdělávacího systému ČR na všech úrovních vzdělávacího systému, a to i v kontextu sp

ecifik jednotlivých typů zdravotního postižení a znevýhodnění. 

 

Kompetence: 

- Student/ka dovede definovat a obsahově vysvětlit základní nástroje inkluzivního vzdělávání a zná jeho 

legislativní rámec, 

- Student/ka zná historický vývoj i aktuální pojetí inkluzivní edukace ČR, 

- Student/ka chápe inkluzivní proces, jeho možnosti i limity, 

- Student/ka chápe pojetí, možnosti a limity inkluzivní edukace žáků se SVP všech úrovní vzdělávacího s

ystému ČR, 

- Student/ka zná specifika inkluzivního vzdělávání jednotlivých skupin žáků/studentů se SVP. 

 

Obsah předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. - 2. Systém inkluzivního vzdělávání ČR. Základní východiska, legislativní zakotvení, systémové pojmy.  

3. Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách. 

4. Inkluzivní vzdělávání v základních školách.  

5. Inkluzivní vzdělávání v sekundárním stupni.  

6. Inkluzivní vzdělávání v terciárním stupni. 

7. Specifika inkluzivního vzdělávání žáků/studentů s mentálním postižením  

8. Specifika inkluzivního vzdělávání žáků/studentů s tělesným postižením.  

9. Specifika inkluzivního vzdělávání žáků/studentů s dílčími oslabeními výkonu a SPU. 

10. Specifika inkluzivního vzdělávání žáků/studentů se sluchovým postižením.  

11. Specifika inkluzivního vzdělávání žáků/studentů se zrakovým postižením.  

12. Specifika inkluzivního vzdělávání žáků/studentů s PAS a poruchami chování.  

13. Specifika inkluzivního vzdělávání žáků/studentů s kombinovaným postižením.  

 

Semináře: 

Obsahově korelují s tematickými okruhy přednášek. Rozšiřují a v praktické rovině prohlubují nosná témata před

mětu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: zaměření na speciální vzdělávací potřeby - kulturní, 

etnické, jazykové aj. aspekty ve výchově - kompetence inkluzivního pedagoga - poznatky z výzkumných šetření - p

řípadová studie školy - diagnostika a poradenství - spolupráce s rodinou. Praha: Grada.  

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

Tannenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí, aneb, Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti?. Pr

aha: Wolters Kluwer. 

 

Doporučená:  

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

or the Education of Children, Adolescents, and Adults Disabilities and Other Exceptional Individuals. Hoboken, 

New Jersey: Wiley.  

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

a: Portál. 

Mazánková, M. (2018). Inkluze v mateřské škole: děti s PAS, ADHD a handicapem. Praha: Portál.  

Potměšil, M. (2018). Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olom

ouci. 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném 

znění. 

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

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění. 

Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně někt

erých zákonů (antidiskriminační zákon) v platném znění. 

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

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Zahraniční stáž 

Typ předmětu povinný  

předmět profilujícího základu 
doporučený ročník / semestr ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu dle zvolené varianty kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp/Zk Forma výuky stáž 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: absolvování zahraniční stáže, odevzdání závěrečné zprávy.  

Zkouška: v případě, že student volí možnost absolvovat předmět v cizím jazyce na domovské fakultě. 

 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

30% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Student navštíví zahraniční pracoviště prostřednictvím různých programů zahraniční spolupráce určených studentům 

vysokých škol (např. týdenní stáž v rámci Česko-bavorské spolupráce, semestrální stáž v rámci programu Erasmus+ 

apod.). Cílem předmětu je zprostředkovat studentům zkušenost na zahraničním pracovišti se speciálně-pedagogickým 

zaměřením. Studenti si mohou vybrat jak akademické prostředí a např. absolvovat předměty v rámci oboru Speciální 

pedagogika, tak rovněž i praxi na mateřské, základní či střední škole, která se věnuje výchově a vzdělávání 

dětí/žáků/studentů se SVP. 

Po dohodě s garantem oboru je možné předmět absolvovat formou zapsání předmětu(ů) vyučovaných v cizím jazyce a 

vztahujících se problematice speciální pedagogiky, a to pouze ze závažných důvodů (např. zdravotních či z důvodu sociální 

nouze). 

 

Kompetence: 

- Student/ka se seznámí se zahraniční speciálně-pedagogickou praxí. 

- Student/ka si rozšíří svou odbornou slovní zásobu v cílovém jazyce. 

- Student/ka posílí své sociální, komunikační a emoční kompetence. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Studium zahraničních odborných textů (Aj) 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: 80% docházka, prezentace anglojazyčného odborného textu dle výběru studenta (po předchozí konzultaci 

s vyučujícím). 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s odbornými anglojazyčnými texty v oblasti speciální pedagogiky. Zároveň 

s předměty Základy kvalitativního a kvantitativního výzkumu a Seminář k diplomové práci předmět cílí ke schopnosti 

studenta publikovat odborný text. 

 

Kompetence: 

- Student/ka umí vyhledat relevantní cizojazyčné zdroje. 

- Student/ka se kriticky zamýšlí nad odborným textem.  

- Student/ka dokáže použít získané informace v rámci své odborné praxe. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Zahraniční trendy v oblasti speciální pedagogiky. 

 Shrnující metaanalýzy k vybraným tématům. 

 A další témata dle zájmu studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Povinná literatura vychází z aktuálních článků v oblasti speciální pedagogiky dostupných v elektronických zdrojích 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (https://www.lib.jcu.cz/e-zdroje), např.: 

Pounds, L., & Cuevas, J. (2019). Student Involvement in IEPs. Georgia Educational Researcher, 16(1), 23–47. Retrieved 

from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1206045&lang=cs&site=eds-live 

Bodvin, K., Verschueren, K., & Struyf, E. (2018). School counsellors’ beliefs regarding collaboration with parents of 

students with special educational needs in Flanders: Parents as partners or opposites? British Educational Research 

Journal, 44(3), 419–439. https://doi.org/10.1002/berj.3333  

Cooc, N. (2019). Teaching students with special needs: International trends in school capacity and the need for teacher 

professional development. Teaching and Teacher Education, 83, 27–41. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.03.021 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://www.lib.jcu.cz/e-zdroje
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1206045&lang=cs&site=eds-live
https://doi.org/10.1002/berj.3333
https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.03.021


B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Studium zahraničních odborných textů (Nj) 

Typ předmětu povinně volitelný 

 
doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: 80% docházka, prezentace původního odborného textu v němčině dle výběru studenta (po předchozí konzultaci 

s vyučujícím). 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s odbornými texty z oblasti speciální pedagogiky v německém jazyce. Zároveň 

s předměty Základy kvalitativního a kvantitativního výzkumu a Seminář k diplomové práci předmět cílí ke schopnosti 

studenta publikovat odborný text. 

 

Kompetence: 

- Student/ka umí vyhledat relevantní cizojazyčné zdroje. 

- Student/ka se kriticky zamýšlí nad odborným textem.  

- Student/ka dokáže použít získané informace v rámci své odborné praxe. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Zahraniční trendy v oblasti speciální pedagogiky 

 Shrnující metaanalýzy k vybraným tématům 

 A další témata dle zájmu studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 

Povinná literatura vychází z aktuálních článků v oblasti speciální pedagogiky dostupných v elektronických zdrojích 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (https://www.lib.jcu.cz/e-zdroje), např.: 

Rucker, H. & Rogalla, M. (2018). Biografische Einflüsse auf die Begabungsentwicklung: Editorial. Journal Für 

Begabtenförderung. 2, 4-6.  

Rucker, H. (2018). Was erfahren wir aus Biografien für die Begabungsentwicklung? Zusammenhänge zwischen Biografien 

und Begabungsentwicklung. Journal Für Begabtenförderung. 2, 7-14.  

Gauck, L., Reimann, G. & Ewen., A-C. (2018). Begabte Kinder mit Lern- und Leistungsstörungen: Beeinflussung der 

Begabungsentwicklung durch Familie und Schule Journal für begabtenförderung, 2,  14-21. 

  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://www.lib.jcu.cz/e-zdroje


B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Studium zahraničních odborných textů (Fj) 

Typ předmětu povinně volitelný 

 
doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: 80% docházka, prezentace původního francouzského odborného textu dle výběru studenta (po předchozí 

konzultaci s vyučujícím) 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s odbornými texty z oblasti speciální pedagogiky ve francouzštině. Zároveň 

s předměty Základy kvalitativního a kvantitativního výzkumu a Seminář k diplomové práci předmět cílí ke schopnosti 

studenta publikovat odborný text. 

 

Kompetence: 

- Student/ka umí vyhledat relevantní cizojazyčné zdroje. 

- Student/ka se kriticky zamýšlí nad odborným textem.  

- Student/ka dokáže použít získané informace v rámci své odborné praxe. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Zahraniční trendy v oblasti speciální pedagogiky 

 Shrnující metaanalýzy k vybraným tématům 

 A další témata dle zájmu studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Povinná literatura vychází z aktuálních článků v oblasti speciální pedagogiky dostupných v elektronických zdrojích 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (https://www.lib.jcu.cz/e-zdroje), např.: 

Philion, R. (2019). L’accompagnement éducatif des étudiants en situation de handicap au cégep: Bénéfices, défis et 

prospectives. In Doucet M, & Thériault M. (Eds.), L'adulte en formation... pour devenir soi: Espaces, passages, débats et 

défis (pp. 249-274). Presses de l'Université du Québec.  

Nollace, L., Franco, P., Putois, B., & Arzimanoglou, A. (2018). Étude des troubles du sommeil chez l’enfant avec épilepsie, 

Médecine du Sommeil, 15 (1), 54-55. 

Nillama,V., Derguy, C., Bellalou, L., & Cappe, E. (2019). Vécu psychologique d’adolescents ayant un frère ou une sœur 

porteur d’un Trouble du Spectre de l’Autisme et qualité des relations intrafamiliales, Annales Médico-psychologiques, 

revue psychiatrique, 177, (2), 149-156. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

https://www.lib.jcu.cz/e-zdroje


B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Funkční antropologie 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp 

 
Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet. 

Garant předmětu RNDr. M. Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

RNDr. M. Hrušková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace 

Předmět zahrnuje vybraná témata funkční antropologie a kinantropologie (antropometrie, somatotypologie, složení těla, 

somatoskopie, ekologická fyziologie a fyziologie zátěže), využití pro potřeby zdravotnictví, školství, tělovýchovy a sportu. 

 

Kompetence: 

- Student/ka rozumí základním funkčním vztahům lidského těla. 

- Student/ka umí tyto znalosti aplikovat od plánování tělesných aktivit pro děti/žáky, jedince s postižením. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. - 2.    Uvedení do oboru funkční antropologie a kinantropologie, význam, aplikace. 

3. - 4.    Růst člověka a jeho ovlivnění. Predikce. Motorický vývoj. 

5. - 6.    Sekulární trend somatického a motorického vývoje. 

7. - 8.    Složení těla v oblasti tělovýchovy. 

9. - 10.  Somatotypologie v oblasti tělovýchovy. 

11. -12. Fyziologická ekologie člověka. Fyziologie zátěže, fyziologie výživy. 

13.         Téma dle zaměření studentů. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Riegerová J., Přidalová M., & Ulbrichová M. (2006). Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. 

Olomouc: Hanex. 

 

Doporučená: 

Fetter, V. (1967). Antropologie: Vojtěch Fetter ... [et al.]; dále spolupracovali Helena Malá ... [et al.]. Praha: Academia. 

Atlas anatomie člověka  (různí autoři). 

Kenney, W. L., Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (c2012). Physiology of sport and exercise. 5th ed. Champaign, IL: 

Human Kinetics.  

Šmahel, Z. (2001). Principy, teorie a metody auxologie. Praha: Karolinum. 

Lebl, J., & Krásničanová, H. (1996). Růst dětí a jeho poruchy. Praha: Galén. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Problematika péče o děti a dospívající s epilepsií 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: student zpracuje kazuistiku dítěte s epilepsií včetně vhodné vzdělávací intervence s dopadem na redukci stigmatu 

související s epilepsií. Student absolvuje docházku v rozsahu alespoň 85%. 

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

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. Mgr. D. Buršíková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět se zabývá problematikou dítěte s epilepsií v prostředí školy, rovněž se zaměřuje na působení jednotlivých aktérů 

z řad rodičů, učitelů a spolužáků, kteří se významným způsobem podílejí na psychosociálním vývoji žáka s epilepsií. 

Vymezuje podstatu samotné epilepsie, jednotlivé druhy epilepsií a epileptických záchvatů. Věnuje se jednotlivým tématům 

jako je sebepojetí školní úspěšnosti, klima školní třídy, kvalita života dětí s epilepsií a to ve světle nejnovějších 

výzkumných poznatků z českého prostředí, tak i zahraniční literatury. Zvláštní pozornost je věnována přístupu učitelů, 

rodičů k žákovi s epilepsií a rovněž vdávacím intervencím, které se jeví jako účinná cestka ke snižování stigmatu 

souvisejícího s daným onemocněním.  

 

Kompetence: 

- Student/ka zná klasifikaci epilepsií a epileptických záchvatů dle ILAE 2017.  

- Student/ka ovládá první pomoc u vybraných druhů epileptických záchvatů. 

- Student/ka chápe specifika práci s dětmi s epilepsií v prostředí školy v kontextu komorbidit souvisejících 

s epilepsií. 

- Student/ka chápe přínos vzdělávacích intervencích souvisejících s epilepsií.  

- Student/ka zná možné dopady epilepsie na jednotlivé oblasti kvality života a rovněž sociometrickou pozici těchto 

dětí. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Úvod do problematiky epilepsie (klasifikace epilepsií a epileptických záchvatů, první pomoc při epileptickém 

záchvatu, provokující faktory epileptických záchvatů, diagnostika a léčba epilepsie). 

2. Komorbidity související s epilepsií a jejich dopad do oblasti školy (vliv epilepsie na kognitivní funkce, specifické 

poruchy učení, poruchy pozornosti, poruchy chování, psychické fungování). 

3. Školní úspěšnost dětí s epilepsií a její sebepojetí. 

4. Kvalita života dětí a dospívajících s epilepsií (možnosti určování kvality života, faktory ovlivňující kvalitu života) 

5. Znalosti, postoje a sebedůvěra učitelů v přístupu k žákovi s epilepsií.  

6. Školní prostředí dětí s epilepsií (sociometrická pozice žáků s epilepsií, klima školních tříd žáků s epilepsií). 

7. Stigma související s epilepsií. 

8. Intervence vedoucí k redukci stigmatu a zvyšování znalostí v souvislosti s epilepsií. 

9. Psychické fungování rodičů dětí s epilepsií, výchovné styly intervenční programy zaměřené na rodiče dětí 

s epilepsií. 

10. Srovnání pohledu učitelů a rodičů ve vztahu k žákovi s epilepsií. 

11. Konceptuální  strukturní modely popisující školní život dětí s epilepsií. 

12. Kazuistiky dětí s epilepsií.  

13. Doporučení rodičům, učitelům v přístupu k dítěti s epilepsií, prostředí školy související s epilepsií.   

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná:  

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

 

Doporučená: 

Buršíková Brabcová, D., Kohout, J., Beňová, B., Rokytová, J., & Kršek, P. (2019). Faktory ovlivňující školní život dětí s 

epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 82/115(3):279-284. 

Faber, J. (1995). Epilepsie a epileptózy. Praha: Maxdorf-Jesenius. 

Faber, J. (2005). Neuropsychiatrické syndromy jako projevy patologických forem učení. Praha: Triton. 

Kršek, P. (2010). Epileptické a neepileptické záchvaty u dětí. Pediatrie pro praxi, 11(2), 106-110. 

Marusič, P., Ošlejšková, H., Brázdil, M., Brožová, K., Hadač, J., Hovorka, J.,…, & Zárubová, J. (2018).  Nové klasifikace 

epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017,  Neurologie pro praxi, 19(1), 32 –36. 

Ošlejšková, H. ([2018]). Aktuální kapitoly z dětské neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, Medical education. 
Stehlíková, P., & Modrá, E. (2017).  Epilepsie a dítě. Praha: Společnost E. Dostupné z:  http://www.spolecnost-e.cz/wp-

content/uploads/2018/03/Epilepsie_a_dite_vzdelavaci_publikace.pdf  

Valeta, T. (2017). The epilepsy book: a companion for patients: optimizing diagnosis and treatment. Springer. 

Vítková, M. (2006). Somatopedické aspekty (2., rozš. a přeprac. vyd). Brno: Paido. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

  



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Komplexní rehabilitace v somatopedii 

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: 80% docházka, vytvoření seminární práce na zadané téma a její prezentace. 

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

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je seznámit studenta se systémem komplexní (ucelené) rehabilitace a jednotlivými prostředky ucelené 

rehabilitace. Důležitou součástí výuky je postavení a úloha speciálního pedagoga v rámci tohoto systému.  

 

Kompetence: 

- Student/ka se orientuje v systému ucelené rehabilitace. 

- Student/ka chápe význam ucelené rehabilitace. 

- Student/ka zná prostředky ucelené rehabilitace. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích: 

 ucelený systém rehabilitace – pojmy, historie, kontext  

 léčebné prostředky USR  

 pedagogické prostředky USR  

 sociální prostředky USR  

 pracovní prostředky USR 

 postavení a úloha speciálního pedagoga v rámci systému ucelené rehabilitace 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická 

hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-730-5. 

 

Doporučená: 

PFEIFFER, Jan. Koordinovaná rehabilitace. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 

978-80-7394-461-2. 

KOLÁŘ, Pavel a Renata ČERVENKOVÁ. Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad, 2018. Rozhovory. ISBN 978-80-7429-975-

9. 

JANKŮ, Kateřina a Terézia HARČARÍKOVÁ. Multidimenzionalita tělesného postižení z pohledu komplexní 

rehabilitační péče. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7464-886-1. 

HRADILKOVÁ, Terezie. Praxe a metody rané péče v ČR: průvodce sociálním modelem. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-

80-262-1386-4. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Předměty speciálně pedagogické péče pro žáky se zrakovým postižením 

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu Op+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

aktivní zapojení studentů v rámci seminářů  

účast min. 80% časové dotace předmětu  

vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího  

prezentace seminárních prací. 

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

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. R. Prázdná, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět navazuje na základy oftalmopedie, Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením, které 

jsou součástí studijního plánu strukturovaného bakalářského studia a dále prohlubuje vědomosti i praktické dovednosti 

studentů v rámci navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky. Na podkladě kvalitních 

oftalmopsychologických znalostí usiluje o osvojení diagnostických, metodických a didaktických postupů, které jsou 

výchozí při adekvátní edukační podpoře a intervenci v poradenském systému žáka se zrakovým postižením. Cílem 

vzdělávacího obsahu je akcentovat předměty speciálně pedagogické péče pro žáky se zrakovým postižením jako významné 

podpůrné opatření, které má stěžejní význam pro budování specifických kompetencí žáků se zrakovým postižením a v 

těchto souvislostech výrazně ovlivňují výstupní kvalitu celého vzdělávacího procesu i následné kvality života jedinců se 

zrakovým postižením. 

 

Student/ka po absolvování předmětu 

- orientuje se ve specificích předmětů speciálně pedagogické péče žáků s postižením zraku, 

- zná možnosti institucionální podpory žáků s postižením zraku v poradenském systému ČR, 

- orientuje se ve specificích výchovy a rozvoje žáka se zrak. postižením prostřednictvím obsahů předmětů SPP, 

- zná didaktické postupy rozvoje kompetencí v jednotlivých předmětech SPP, 

- chápe vzdělávací obsahy a formy edukace žáků se zrakovým postižením v předmětech SPP, 

- dovede diagnostikovat vzdělávací potřeby žáků s postižením zraku, 

- orientuje se v metodice prostorové orientace a samostatného pohybu žáků se zrakovým postižením, 

- chápe význam specifických kompetencí v souvislostech rozvoje žáka se zrakovým postižením, 

- orientuje se v oblasti kompenzačních a reedukačních systémů žáků se zrakovým postižením, 

- orientuje se v legislativních souvislostech podpůrných opatření. 

 

1.-2. Legislativní vymezení předmětů speciálně pedagogické péče v systému vzdělávání žáků se ZP ve vzdělávacím 

systému ČR. 

3.-4. Předměty speciálně pedagogické péče pro žáky se zrakovým postižením (vzdělávací cíle a obsahy, organizace a formy 

výuky).  

5.-6. nácvik čtení a psaní Braillova písma (vzdělávací cíle, kompenzační možnosti a metodické postupy). 

7. Psaní na klávesnici PC (hmatovou metodou) - vzdělávací cíle, kompenzační možnosti a metodické postupy. 

8.-9. Obsluha náročných kompenzačních pomůcek na bázi ICT - vzdělávací cíle, kompenzační možnosti a metodické 

postupy. 

10.-11. Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu žáků se ZP - vzdělávací cíle, kompenzační možnosti a 

metodické postupy. 

12. Zdravotní tělesná výchova žáků se ZP - vzdělávací cíle, kompenzační možnosti a metodické postupy. 

13. Zraková stimulace, Logopedická péče o žáky se ZP – reedukační postupy, možnosti intervence, specifika metodiky. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná studijní literatura:  

Baslerová, P.  (2012) Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2012.  

Janková, J., Moravcová, D. (2017) Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením. Praha: Pasparta.  

 

Doporučená studijní literatura: 

Beneš, P. (2019) Zraková postižení: behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami. Praha: Grada, Pedagogika  

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

vydání. Brno: TyfloCentrum Brno, 2012.  

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

Olomouci,  

Janková, J. A zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2  

Jasobcon, William H., (1993) The art and science of teaching orientation and mobility to persons with visual impairments. 

New York: AFB Press. 1993.   

Kimplová, T., Kolaříková, M. (2014) Jak žít s těžkým zrakovým postižením. Praha: Triton. 2014. ISBN 978-80-7387-831-

3.   

Požár L.  Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Trnava, 2000, ISBN 80-88774-74-8. 

Růžičková, V., Kroupová, K., (2017) Pohled na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým postižením. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017. ISBN 978-80-244-5273-9.  

Vyhláška 27/2016 sb. (ve znění pozdějších předpisů) o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných  

Wiener, P. Praktická výchova Kolektiv. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 

z důvodu zrakového postižených. (2006) 1. vyd. Praha: Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS,  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Extrémní poruchy chování a problematika delikvence 

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky bloková 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní účast na semináři, písemný konspekt jedné knihy ze seznamu doporučené literatury doplněný o 

reflexe osobního vztahu k tématu předmětu 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti etopedie ve vztahu k závažným a extrémním poruchám 

chování. Studenti se seznámí s etiologií těchto poruch, jejich vazbou na další psychopatologické projevy, sociálními 

faktory jejich rozvoje. Seznámí se s přesahy mezi etopedickou a penitenciární péčí.  

 

Kompetence: 

- Student/ka rozumí problematice vzniku a rozvoje extrémních poruch chování 

- Student/ka je připravena se konfrontovat se závažnými porušeními společenského řádu 

- Student/ka si je vědom emocí, které tato konfrontace přináší 

- Stduent/ka se orientuje v systému institucí pro jedince s EPCHO 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích: 

 

 Lidská agresivita a destruktivita 

 Psychopatologie, poruchy osobnosti 

 Extremismus, terorismus 

 Davové projevy 

 Extrémní poruchy chování u dětí 

 Systém péče o jedince s EPCHO 

 Penitenciární péče 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Čermák, I. (1999). Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta. (vybrané kapitoly) 

Čermák, I. (1998). Dětská agrese. Brno: CERM. (vybrané kapitoly) 

Honzák, R., & Honzák, F. ([2018]). Čas psychopatů. Praha: Galén. 

Koukolík, F. (2002). Život s deprivanty. Praha: Galén 

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

Praško, J. (2009). Poruchy osobnosti (2. vyd). Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Čírtková, L. (2006). Policejní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 

Drbohlav, A. (2013). Psychologie sériových vrahů: 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů 

současnosti. Praha: Grada Publishing. 

Koukolík, F. (2010). Lidství: neuronální koreláty. Praha: Galén. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metody práce s dětmi se SPU 

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Prezentace práce s vybranou reedukační nebo diagnostickou metodou realizované v rámci praktické výuky 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

PaedDr. H. Havlisová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět předkládá studentům teorii a praxi specifických poruch učení (SPU) v pokročilé formě. Studenti se seznámí 

s modely SPU; modely jsou tříděny na psychologické/speciálně pedagogické a neurobiologické. V etiopatogenezi 

jsou analyzovány faktory podmiňující a vyvolávající a dle toho úrovně patologické (latentní vs. manifestní). 

Etiopatogeneze je konfrontována s vývojem individuálním (ontogenezí), počínaje prenatální fází a konče stářím; 

SPU jsou pojaty z celoživotní perspektivy jedince. V návaznosti na znalost příčin a patogenezi si studenti osvojí 

diagnostiku SPU a diferenciální diagnostiku; tradiční přístup v diagnostice (přístup statický) vs. přístup dynamický. 

Předmětem diagnostiky jsou jak jednotlivé kognitivní funkce, tak i osobnost jedince a síť jeho mezilidských vztahů. 

V návaznosti na diagnostiku následuje reedukace SPU orientovaná na dílčí funkce i na osobnost; cílem intervence je 

zlepšování kvality života u jedince se SPU. 

 

Kompetence: 

- Student/ka si osvojí soudobé teoretické modely SPU; bude schopen/schopna je kriticky posuzovat, 

analyzovat jejich silné a slabé stránky a vyvozovat pravděpodobný směr jejich vývoje 

- Student/ka si osvojí na základě předchozí kompetence dovednosti diagnostické a diferenciálně diagnostické 

(s ohledem na dynamiku vývoje SPU) 

- Student/ka si osvojí z diagnostických závěrů vyvozovat reedukační postupy a intervence  

- Student/ka si osvojí dovednost sebevzdělávání v oblasti SPU; dovednost vyhledávat nové vědomosti o SPU 

(jak etiopatologické, tak diagnostické i reedukační; rovněž vědomosti legislativní upravující přístup 

k jedincům se SPU) 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích: 

 Etiopatogenetický model (faktory podmiňující vs. vyvolávající)  

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

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

Hypotéza mozečková. 

 Vlivy vnitřní a zevní; vliv kulturně-jazykový. SPU a socializace jedince; důsledky SPU pro self-koncept a 

kvalitu života.  

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

školní). Vlastní vyšetření dítěte.. 

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

Diagnostický screening předškolní populace. Zobrazovací metody, záznam očních pohybů, EEG – 

evokované potenciály. 

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

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

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

fonematického sluchu. Čtení s okénkem. Metoda tachystoskopická. Stimulace mozečková. Monokulární 

okluze. Stimulace okulomotorická. EEG-biofeedbeck. Organizace nápravné péče.  

 Možnosti dalšího vzdělávání v oblasti SPU. Dys-centrum, Praha. Seminář SPU a společnost Dyslexie, Praha. 

Czech-ra jako česká odnož IRA, Praha. IDA a IARLD jako celosvětové organizace. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Jošt, J. (2011). Čtení a dyslexie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3030-1 

Krejčová, L., Hladíková, Z. (2019). Zvládáme specifické poruchy učení. Brno: Edika. 9788026614005 

 

 

Doporučená: 

American Psychiatric Association (2013/2015). DSM-5 Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. Praha: 

Hogrefe – Testcentrum. ISBN 9788086471525 

Carter, Ch. R. (2014). Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál. 

Jošt, J. (2009). Oční pohyby, čtení a dyslexie. Praha: Fortuna.  

Babtie, P., Emerson, J. (2018). Dítě s dyskalkulií ve škole. Praha: Portál 

Bakker, D. (1990). Neuropsychological Treatment of Dyslexia. NewYork: Oxford University Press. ISBN 0-19-

506132-2 

Informace České společnosti „Dyslexie“. Ročenka vydávaná společností „Dyslexie“, Praha. K dispozici v Dys-

centru,  Praha; e-mail: dyscentrum@dyscentru.org 

Keogh, B. Et Al. (1982). A System of Marker Variables for the Field of Learning Disabilities. Ann Arbor: IARLD. 

ISBN 9780815622574 

Kucharská, A. (2014). Riziko Dyslexie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Isbn 978-80-7290-784-7 

Kucharská, A. et al. (2014). Porozumění čtenému. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-

7290-726-7 

Leigh, R. J., Zee, D. S. (2015). The Neurology of Eye Movements. New York: Oxford University Press. ISBN 978-

0-19-996928-9 

Matějček, Z. (1993). Dyslexie – specifické poruchy čtení. Praha: H+H. ISBN 80-85467-56-9 

Mertin, V. (1995). Individuální vzdělávací program. Praha: Portál. ISBN 8071780334 

POKORNÁ, V. 2010). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. ISBN 9788073677732 

Pokorná, V. (2011). Cvičení Pro Děti Se Specifickými Poruchami Učení. Praha: Portál. Isbn 978 -80-7367-931-6 

Portešová, Š. (2011). Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál. ISBN 978–80–7367–990–3 

Shaywitz, S. (2003). Overcoming Dyslexia. NewYork: Vintage Books. ISBN 0-375-40012-3 

Vágnerová, M. (2005). Školní Poradenská Psychologie Pro Pedagogy. Praha: Karolinum. Ean 9788024610740 

Vágnerová, M., Klégrová, J. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum. 

EAN 9788024610740 

Zelinková, o., čedík, m. (2013). Mám dyslexii! Praha: Portál. ISBN 9788026203490 

Zelinková, o., (2017). Dyspraxie. Praha: Portál. ISBN 978-80-626-1266-9 

Matějček, Z., Vágnerová, M. et al. (2006). Sociální aspekty dyslexie. Praha: Karolinum. ISBN 8024611732 

Matějček, Z. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál. ISBN 9788026200000 

Mertin, V., Krejčová, L. et al. (2016). Metody a postupy poznávání žáka. Praha: Wolter Kluwer ISBN 

9788073576790 

Pokorná, V. 2010). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. ISBN 9788073677732 

Pokorná, V. (2011). Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál. ISBN 978 -80-7367-931-6 

Zelinková, o. (2012). Dyslexie v předškolním věku? Praha: portál. Isbn 978-80-262-0194-6  

Zelinková, o. (2015). Poruchy učení. Praha: Portál. 978-80-262-0875-4 

 

 

Časopisy věnující se výhradně specifickým poruchám učení 

 

Annals of Dyslexia. Reprezentativní ročenka vydávaná IDA (International Dyslexia Association, bývalá Ortonova 

společnost v USA). Obsáhlá co do počtu stran, cca 300, i co do obsahu (aspekty neuropsychologické, 

genetické, neurofyziologické, lingvistické, diagnostické i nápravné; praxe založená na teorii). 

Perspectives. Časopis IDA vydávaný čtvrtletně. Referuje průběžně o odborném dětí v IDA. 

Dyslexia. Časopis Britské dyslektické společnosti, vydávaný čtvrtletně. 

Thalamus, nyní International Journal for Research in Learning Disabilities. Časopis IARLD (International Academy 

for Research in Learning Disabilities). Každé vydání je monotématické, věnované konkrétní oblasti 

výzkumu. 

Learning Disability Quarterly. Časopis vydávaný americkou odbornou společností (Council for Learning 

Disabilities), která sdružuje zájemce o specifické poruchy učení z řad širší odborné veřejnosti. Časopis je 

určen pro výzkumné zprávy. Táž společnost vydává také časopis LD Forum, který je určen pro praktiky 

(učitele, speciální pedagogy či psychology) zabývající se nápravou specifických poruch učení. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

mailto:dyscentrum@dyscentru.org


Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Terapie ve speciální pedagogice 

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+20s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky bloková 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní účast na semináři, prezentace zvolené terapeutické techniky po předchozí konzultaci s vyučujícím 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět navazuje na již nabyté speciálně pedagogické znalosti a dále prohlubuje oborové edukační cíle a v těchto 

souvislostech seznamuje studenta s jednotlivými terapeuticko formativními postupy, které aktuálně speciální pedagogika 

ve vztahu k jedincům se zdravotním postižením využívá. Semináře předkládají teoretická východiska terapeuticko 

formativních postupů, zároveň budují u studenta praktické kompetence využitelné při přímé práci s jedinci se zdravotním 

postižením.  

 

Kompetence: 

 Student/ka se orientuje v základních terapeutických technikách speciální pedagogiky. 

 Student/ka je schopen/a používat prvky terapeutických technik speciální pedagogiky ve vlastní praxi. 

 chápe možnosti a formy artefiletiky.  

 orientuje se v metodách a možnostech využití muzikoterapie.  

 chápe význam pracovní terapie pro rozvoj jedince se zdravotním postižením 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích: 

- Psychomotorické, činnostní a expresivní terapie – základní pojmy, obsah, cíle 

- Muzikoterapie – základní pojmy, obsah, cíle, formy 

- Arteterapie ve speciální pedagogice – základní pojmy, obsah, cíle, formy 

- Dramaterapie – základní pojmy, obsah, cíle, formy 

- Teatroterapie – základní pojmy, obsah, cíle, formy 

- Biblioterapie – základní pojmy, obsah, cíle, formy 

- Canisterapie, terapie s účastí zvířete - základní pojmy, obsah, cíle, formy 

- Artefiletika – základní pojmy, obsah, cíle, formy.  

- Zážitkové učení - základní pojmy, obsah, cíle, formy. 

- Koncept SNOEZELEN - základní pojmy, obsah, cíle, formy. 

- Koncept Bazální stimulace - základní pojmy, obsah, cíle, formy. 

-  

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Müller, O. (2014). Terapie ve speciální pedagogice (2., přeprac. vyd). Praha: Grada.  

 

Doporučená: 

Beníčková, M. (2017). Muzikoterapie a edukace. Praha: Grada. 

Jennings, S. (2014). Úvod do dramaterapie: divadlo a léčba : Ariadnina nit. Praha: Asociace dramaterapeutů České 

republiky v nakl. Jalna. 

Molicka, M. (2007). Příběhy, které léčí. Praha: Portál. 

Nerandžič, Z. (2006). Animoterapie, aneb, Jak nás zvířata léčí: praktický průvodce pro veřejnost, pedagogy i pracovníky 

zdravotnických zařízení a sociálních ústavů. Praha: Albatros. 

Šicková-Fabrici, J. (2016). Základy arteterapie (Vydání třetí, rozšířené). Praha: Portál. 

Pipeková, J., & Vítková, M. (2000). Terapie ve speciálně pedagogické péči = Therapien in der sonderpädagogischen 

Behandlung (2. rozšíř. vyd). Brno: Paido.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Práce se školní třídou 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+20s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: návrh aktivit pro třídnické hodiny ke zlepšení třídního klimatu. 

Garant předmětu Mgr Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Cílem předmětu  je osvojit si základní vědomosti a dovednosti spojené s nápravou narušených mezilidských vztahů 

v malých sociálních skupinách, jakými je např. školní třída. Studenti se seznámí s diagnostikou, základními projevy 

narušených vztahů a s osobnostními charakteristikami lidí se zvýšeným rizikem ke konfliktogennímu chování. Studenti 

se seznámí s metodami, jak v souladu s diagnostikou vztahů účinně napomáhat k obnově a udržení dobrého sociálně-

emočního klimatu skupiny. 

 

Kompetence: 

- Student/ka rozumí sociální struktuře malé skupiny. 

- Student/ka umí diagnostikovat vztahovou strukturu a celkové klima třídy. 

- Studnet/ka umí navrhnout vhodné intervence ke zlepšení sociálního klimatu třídy. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Struktura a dynamika malé sociální skupiny. 

 Formální diagnostika vztahů ve třídě a třídního klimatu. 

 Neformální nástroje diagnostiky, diagnosticky významné situace. 

 Práce s diagnostickým zjištěním. 

 Intervence k podpoře pozitivního sociálního klimatu. 

 Práce se šikanou, aktéři šikany.  

 Nástroje tvorby klimatu, adaptační pobyty, třídnické hodiny. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bendl, S. (2005). Ukázněná třída, aneb, Kázeňské minimum pro učitele. Praha: Triton. (vybrané kapitoly) 

Hermochová, S. (2005). Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS. (vybrané kapitoly) 

Gordon, T. (2015). Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha: 

Malvern. 

 

Doporučená: 

Bache, C. M. (2015). Živá třída: vyučování a kolektivní vědomí. Praha: Carpe Momentum. 

Bittmannová, L., & Bittmann, J. ([2017]). Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu: prevence šikany 

prostřednictvím besed se spolužáky, rodiči a pedagogy. Praha: Pasparta. 

Keogh, B. K. (2007). Temperament ve třídě. Praha: Grada. 

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

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



Svoboda, M. (2017). Psychosociální interakční výcvik v pedagogické praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 

Walsh, S. (2006). Investigating classroom discourse. London; New York: Routledge. 

 

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy arteterapie 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+20s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: 80% docházka, vytvoření seminární práce na vybrané téma (po konzultaci s vyučujícím) a její prezentace. 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krnínský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Luboš Krnínský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět je uvedením do arteterapie, je zaměřen na seznámení s oborem arterapie, získání základních poznatků a zkušeností 

s arteterapií. Seminář je koncipován jako zážitkový, částečně je založen na vlastní výtvarné práci studentů (podmínkou 

však nejsou výtvarné předpoklady). 

 

Kompetence: 

- Student/ka se seznámí s možnostmi a mezemi arteterapeutického působení. 

- Student/ka zná vývoj výtvarného projevu a možnosti jeho ovlivňování. 

- Student/ka se orientuje ve specifických možnostech využití arteterapie v oblasti pomáhajících profesí. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Vymezení arteterapie, arteterapie a psychoterapie. 

2. Arteterapie a rozvoj sociálních dovedností, ledolamky, rozehřívací cvičení, struktura arteterapeutického celku, role 

arteterapeuta. 

3. Skupinová dynamika, komunikace a arteterapie, nonverbální komunikace, prevence psychosociálního selhávání. 

4. Rozvoj smyslového vnímání, metody, význam, práce s jedinci se smyslovým postižením. 

5. Výtvarná tvorba a relaxační techniky, vizualizace a relaxace, ukotvení pozitivního obrazu. 

6. Arteterapie a práce s barvou, možnosti, sebeuvědomění ve skupině. 

7. Mandaly a koncentrace, využití, význam v arteterapii. 

8. Metody arteterapie, imaginace, řízená imaginace. 

9. Imaginace, sny, výtvarný projev a diagnostické možnosti. 

10. Vývoj plošného výtvarného projevu, linie a prostředky výtvarného umění v arteterapii, vizuální gramotnost. 

11. Trojdimenzionální tvorba v arteterapii, vývoj trojrozměrného výtvarného projevu, haptické stimulace, význam v 

pomáhajících profesích. 

12. Arteterapie s dětmi, umělecké aktivity a intelektuální růst, brainstorming. 

13. Prezentace vlastních návrhů arteterapeutického celku, diskuze. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Lhotová, M., & Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál. Vybrané kapitoly. 

Lhotová, M. (2013). Arteterapie ve speciálním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

 

Doporučená: 

Case, C., & Dalley, T. (2006). The handbook of art therapy (2nd ed). New York: Routledge. 

Kováčová, B., & Valachová, D. (2017). Výskumná paradigma skupinovej arteterapie. Ružomberok: Verbum. 

Landischová, E. (2007). Teorie a praxe arteterapie: taneční a výtvarné formy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta. 

Liebmann, M. (2010). Skupinová arteterapie: nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci (Vydání druhé). 

Praha: Portál. 



Linesch, D. G. (2015). Art therapy with families in crisis: overcoming resistance through nonverbal expression. London: 

Routledge, Taylor & Francis Group. 

Perout, E. (2005). Arteterapie se zrakově postiženými. Praha: Okamžik. 

Potměšilová, P., & Sobková, P. (2012). Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. 

Potměšilová, P. (2015). Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Rubin, J. A. (2008). Přístupy v arteterapii: teorie & technika. Praha: Triton. 

Stehlíková Babyrádová, H. (2017). Z hloubi duše: psychologické aspekty výtvarného projevu. Praha: Dokořán. 

Šicková-Fabrici, J. (2016). Základy arteterapie (Vydání třetí, rozšířené). Praha: Portál. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Problematika smrti a umírání 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+20s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: aktivní účast na semináři, písemná reflexe jedné knihy ze seznamu doporučené literatury a vlastní sebereflexe 

tématu předmětu. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je otevřít téma smrti a smrtelnosti, vybavit studenty hlubším porozuměním zákonitostí vývoje konceptu 

porozumění smrti, možnostem, jak děti, dospívající a dospělé provést tímto tématem i možnostem intervence, kdy 

konkrétní úmrtí zasáhne do života komunity či života jednotlivce. 

 

Kompetence: 

- Student/ka je připraven/a se konfrontovat s existenciálními tématy. 

- Student/ka ví, kde hledat podporu, pokud si v řešení takového tématu není jistý/á. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Smrt a smrtelnost jako jeden ze zdrojů úzkosti a zranitelnosti. 

 Vývoj konceptu smrti v průběhu lidského života a jeho determinanty. 

 Práce s literaturou v rámci sdílení tématu smrti s dětmi. 

 Téma smrti ve výuce. 

 Intervence v situaci úmrtí zasahujícího do života školní komunity. 

 Zákonitosti truchlení a doprovázení pozůstalých.  

 Dítě čelící smrtelné nemoci a jeho doprovázení. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Franclová, M., & Plachá, V. (2017). Smrt jako téma dětí na ZŠ. Komenský, 142(2), 47- 52 

Žaloudíková, I. (2013). Dětské interpretace pojmů zdraví a nemoc. Brno: Masarykova univerzita. 

 

Doporučená: 

Holland, J. (2016). Responding to loss and bereavement in schools. London: Jessica Kingsley Publishers.  

Kast, V. (2015). Truchlení. Praha: Portál.  

Kupka, M. (2014). Psychosociální aspekty paliativní péče. Praha: Grada Publishing, a. s.  

Loučka, M., Vančura, J. (2011). Koncept smrti u dětí: komponenty a determinanty. Československá psychologie, LV(1), 

38-48.  

Plachá, V. (2017). Proces truchlení v prostředí ZŠ. Školský psychológ/Školní psycholog, 18(1), 168-173. 

Šubrtová, M. (2007). Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. Brno: Masarykova univerzita.  

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Praha: Portál.  

Vodáčková, D. (2010). Krizová intervence. In L. Krejčová & V. Mertin (Eds.), Pedagogická intervence u žáků ZŠ (s. 109-

122). Praha: Walter Kluwer.  

Vodáčková, D. (2013). Několik návrhů, jak pracovat se školní třídou při náhlých traumatických událostech. In Kolektiv 

autorů. Nástrahy dnešnej doby v kontexte školskej triedy (C 1.4, s. 1-12). Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  

Wass, H. (2004). A perspective on current state of death education. Death Studies, 28(4), 289-308.  

Winston’s Wish. (nedatováno). Schools information pack. Dostupné z 

https://winstonswish.myshopify.com/collections/free-downloadable-resources  

Yalom, I. D. (2006). Existenciální psychoterapie. Praha: Portál. 

Yalom, I. D. (2008). Pohled do slunce. Praha: Portál.  

https://winstonswish.myshopify.com/collections/free-downloadable-resources


 

 

Žaloudíková, I. (2015). Dětské pojetí smrti. Brno: MuniPress  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Strukturované učení a další přístupy k lidem s PAS 

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+20s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: zpracování edukačních pomůcek pro děti s PAS. 

Další požadavky na studenta: překlad odborného cizojazyčného textu k probírané problematice a zpracování a přednesení 

referátu na zadané téma. 

Garant předmětu Mgr. Lucie Straková Jirků 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Lucie Straková Jirků 

Stručná anotace předmětu 

Anotace:  

Předmět se zabývá specifiky ve výchově a vzdělávání dětí a dospívajících s poruchami autistického spektra. Podrobněji 

bude představen koncept strukturovaného učení a program TEACCH, nástroje behaviorální analýzy, systém VOKS, 

principy behaviorální a kognitivně behaviorální terapie využívané při práci s lidmi s PAS, systém O.T.A, a další dílčí 

koncepty vhodné pro tuto cílovou skupinu. Zároveň budou studenti informování i o nevhodnosti některých alternativních 

metod proklamovaných na internetu a v alternativních kruzích. 

 

Kompetence: 

- Student/ka rozumí základním požadavkům na vzdělávací prostředí uzpůsobené pro klienty s PAS. 

- Studnet/ka umí navrhnout vhodné vzdělávací postupy přiměřené potřebám konkrétního dítěte. 

- Student/ka  se orientuje v možnostech alternativní komunikace s lidmi s PAS. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Speciálně pedagogická diagnostika. 

 TEACCH, Strukturované učení – základní principy. 

 Nástroje strukturovaného učení. 

 Přizpůsobení prostředí, Sebeobslužné činnosti. 

 Behaviorální terapie, aplikovaná behaviorální analýza. 

 Komunikační systémy – VOKS. 

 Metoda O.T.A. 

 Rozvoj sociálních dovedností. 

 Nevhodná aplikace některých alternativních přístupů. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bazalová, B. (2017). Autismus v edukační praxi. Praha: Portál. 

Čadilová, V., & Žampachová, Z. (2008). Strukturované učení:vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými 

poruchami. Praha: Portál. 

Thorová, K. (2016). Poruchy autistického spektra (Rozšířené a přepracované vydání). Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Adamus, P. (2014). Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí. Ostrava: 

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta. 

Bogdashina, O. (2017). Specifika smyslového vnímání u autismu a Aspergerova syndromu. Praha: Pasparta. 

Bonci, B., & Centra, R. ([2017]). Autismus: jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra : 

komplexní manuál a rádce při realizaci inkluzivního vzdělávání pro pedagogy, terapeuty a rodiče. Praha: Nakladatelství 

Logos. 

Čadilová, V., Jůn, H., & Thorová, K. (2007). Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál. 



Griffin, S., & Sandler, D. (2012). 300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Praha: 

Portál. 

Schopler, E., Reichler, R. J., & Lansing, M. (2011). Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými 

poruchami: příručka pro učitele i rodiče (Vyd. 2). Praha: Portál. 

Straussová, R., & Hradská, M. (c2012). Obrázkový slovník: pro nácvik porozumění řeči a rozvoj pasivní slovní zásoby : 

jídlo. Praha: APLA Praha, Střední Čechy. 

Šporclová, V. (2018). Autismus od A do Z. Praha: Pasparta. 

Tuckermann, A., HÄUßLER, A., & Lausmann, E. (2014). Strukturované učení v praxi: uplatnění principů 

Strukturovaného učení v prostředí běžné školy. Praha: Pasparta. 

Vosmik, M., Bělohlávková, L. (2010). Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Přehled personálního zabezpečení studijního programu 

 

Abecedně seřazený seznam garantů a dalších vyučujících studijních předmětů uvedených ve 

studijních plánech. 

 

Bílková Zuzana, Mgr., Ph.D. 

Buršíková Dana, doc., Mgr., Ph.D. 

Havlisová Helena, PaedDr., Ph.D. 

Hošpesová Alena, doc., PhDr., Ph.D. 

Hrušková Martina, RNDr., Ph.D. 

Jankovský Jiří, doc., PhDr., Ph.D. 

Jošt Jiří, doc., Mgr., CSc. 

Kasková Zdena, MUDr. 

Koldová Helena, doc., RNDr., Ph.D. 

Krninský Luboš, Mgr., Ph.D. 

Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D. 

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

Malinovská Olga, Mgr., Ph.D. 

Nohavová  Alena, doc., Mgr., Ph.D. 

Plachá Veronika, Mgr., Ph.D. 

Prázdná Radka, Mgr. et Mgr., Ph.D. 

Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 

Sattran Jan, Mgr. 

Schacherl Martin, PhDr., Ph.D. 



Straková Jirků Lucie, Mgr. 

Stuchlíková Iva, prof., PaedDr., CSc. 

Šimková Ivana, PhDr., Ph.D. 

Štefánková Zuzana, Mgr., Ph.D. 

Žlábková Iva, PaedDr., Ph.D. 

 

 

Tučně: garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT) 

Kurzívou: garanti ostatních předmětů profilujícího základu (PT) 

  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Zuzana Bílková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1980 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

studijního programu 

Seminář reflexe praxe II – 100% podíl na výuce 

Speciálněpedagogická diagnostika II– 20% podíl na výuce, seminář 

Poradenství a intervence ve speciální pedagogice II- 20% podíl na výuce, seminář 

Praxe III - 60% podíl na výuce 

Studium zahraničních odborných textů (Fj) – 100% podíl na výuce 

Extrémní poruchy chování a problematika delikvence– 100% podíl na výuce 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000 – 2005 Psychologie a speciální pedagogika PedF UK 

2006 – 2012 Doktorský studijní program Pedagogická psychologie, PedF UK, Ph.D. uděleno 2012 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 – 2006       O. s. Baobab, lektor a psycholog  

2006 – 2012       Diagnostický ústav Homole, pracoviště SVP Strakonice, psycholog, etoped, nyní externí spolupráce 

2005 – dosud      PF JU v Čekých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistenntka 

2010 – dosud      Soukromá praxe psychologického a speciálně pedagogického poradenství 

2014 – dosud      PF JU v Českých Budějovicích, vysokoškolská psychologická poradna JU, psychologické a  

                           speciálně pedagogické poradenství 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení BP – 14 

Vedení DP - 12 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Tvůrčí činnost: 

Počet odborných publikací celkem:  

22 

Počet odborných publikací za posledních 5 let:  

13 

 

5 nejvýznamnějších publikací za posledních 5 let (2013-2018): 

ČLÁNEK V PERIODIKU 

Jošt, J., Havlisová, H., (25%) Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent history of maltreatment 

fail in antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171. 

(100%) Bílková, Z. (2013). Socializační problémy dětí s ADHD v rodině a ve škole. Prevence, 10(1), 6-8. 

ČLÁNEK VE SBORNÍKU 

Garabiková Pártlová, M., & (50%) Bílková, Z. (2016). Professional Competences of Future Teacher Educators. In K. 

Aškerc (Ed.), Quality of University Learning and Teaching (s. 171-176). Ljubljana: CMEPIUS. 



KAPITOLA V KNIZE 

Hutyrová, M. a kol. (Bílková, 3%) Děti a problémy v chování. Praha: Portál 2019 

 

Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Bílková (25%) , Z., Brabcová, D., Zemková, L., et al. (2017). School Functioning of 

Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education (s. 147-167). 

New York: Nova Science Publishers, Inc. 

(100%) Bílková, Z. (2017). Učitel mateřské školy a jeho diagnostická, intervenční role. In E. Svobodová, M. Vítečková, et 

al. Osobnost předškolního pedagoga (s. 68-79). Praha: Portál. 

 

Jošt, J., Havlisová, H., Mrkvičková, I., (20%) Bílková, Z., & Mrkvička, T. (2016). Social aspects of dyslexia: A case of 

transparent orthograpgy. In M. Fraizer (Ed.), Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options (s. 11-42). New 

York: Nova Science Publishers, Inc. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Dana Buršíková (Brabcová) Tituly doc. Mgr. Ph.D 

Rok narození 1985 typ vztahu k VŠ pp rozsah 28 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 28 do kdy N 

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

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta pedagogická PP 32 (úvazek 0,8) 

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

studijního programu 

Problematika péče o děti a dospívající s epilepsií - garant, 100% podíl na výuce  

Údaje o vzdělání na VŠ  

2009    Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta – Učitelství pro SŠ: psychologie-chemie 

2013    PF JU v Českých Budějovicích – Pedagogická psychologie – Ph.D. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2010 –  dosud  PF ZČU v Plzni, katedra psychologie, vedoucí katedry 

2015 –  dosud, PF JU, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

2016 –  dosud,  pracovní skupina  International League Against Epilepsy, Commission Report  , ve spolupráci s Gus 

Baker – University of Liverpol, Christine Bulteau- University Hospital Robert Debré, Paris 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Obhájené bakalářské práce – 7 

Obhájené diplomové práce – 5 

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

Pedagogická psychologie 2019 JU WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 26 28 15 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 

(100%) Buršíková, D. (2019). Dítě s epilepsií v prostředí školy. Praha: Triton. 

 

(50%) Buršíková Brabcová, D., Kohout, J., Beňová, B., Rokytová, J., & Kršek, P. (2019). Faktory ovlivňující školní 

život dětí s epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 82/115(3), 279-284. 

 

(50%) Brabcová, D., Kohout, J., Potužák, D., Beňová, B., & Kršek, P. (2018). Psychometric properties of the Czech 

version of the Stigma Scale of Epilepsy. PloS one, 13(3).  

 

(50%) Brabcová, D., Kohout, J., & Kršek, P. (2015). Možnosti sledování a hodnocení kvality života u dětí a dospívajících 

s epilepsií ve světě a v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 78/111(4), 401-405. 

 

(20%) Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., Jošt, J., & Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic 

self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, 45-46, 120-

128. (Publikace oceněna Českou ligou proti epilepsii cenou Jana Marca Marci za publikační činnost v oblasti 

epileptologie  na mezinárodní úrovni za rok 2015). 

 

Působení v zahraničí 

2009 - Höhenklinik Bischofsgün, Fröbershammer, Germany – měsíční pobyt, mezinárodní výzkumná činnost 

Podpis  

 

datum  

 



  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Helena Havlisová Tituly PaedDr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

studijního programu 

Praxe I – garant, 100% podíl na výuce 

Seminář reflexe praxe - garant, 100% podíl na výuce 

Speciální pedagogika školního věku  - 30% podíl na výuce, seminář 

Speciálněpedagogická diagnostika II - 20% podíl na výuce, seminář 

Alternativní a augmentativní komunikace – garant, 100% podíl na výuce  

Metody práce s dětmi se SPU - 50% podíl na výuce, seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1984    PF v  Českých Budějovicích – Učitelství pro ZŠ 

1998    UJEP v Ústí nad Labem – Speciální pedagogika 

2006    PedF UK v Praze – Pedagogika – Ph.D.  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985 – 1987     PF JU  v Českých Budějovicích, oddělení pro vědeckou činnost, odborná referentka 

1987 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

2019 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, vysokoškolská psychologická poradna JU, speciálně pedagogické  

                          poradenství 

 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 39 

Počet obhájených diplomových prací: 30 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let (2013-2018): 

 

Jošt, J., (20%) Havlisová, H., Mrkvičková, I., Bílková, Z., & Mrkvička, T. (2016). Social aspects of dyslexia: A case of 

transparent orthography. In M. Fraizer (Ed.), Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options (s. 11-42). New 

York: Nova Science Publishers, Inc. 

Jošt, J., Thein, R., (16%) Havlisová, H., Bílková, Z., Brabcová, D., Zemková, L., et al. (2017). School Functioning of 

Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education (s. 147-167). 

New York: Nova Science Publishers, Inc. 

(100%) Havlisová. H. (2017). Učitel mateřské školy na cestě k inkluzivnímu vzdělávání. In E. Svobodová, M. Vítečková 

et al., Osobnost předškolního pedagoga (s. 68-79). Praha: Portál. 

Jošt, J., (25%) Havlisová, H., Zemková, L., & Bílková, Z. (2018). Morphological versus Phonological Awareness in 

Czech Readers: A Case of Transparent Orthography. In Ch. Hansen (Ed.), The Liguistics of Vocabulary. New York: 

Nova Science Publishers, Inc. 



Jošt, J., (25%) Havlisová, H., Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent history of maltreatment 

fail in antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171. 

 

Další tvůrčí činnost: 

2018- 2019: Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na JU- analýza úspěšné a neúspěšné trajektorie. 

Týmový projekt GA JU- 104/2018/S.  (Hlavní řešitel) 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Alena Hošpesová Tituly Doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1954 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 

Na jiné VŠ nepůsobím.   

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

studijního programu 

Edukační specifika předškolního a školního věku – garant, 60%, podíl na výuce, přednášky 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1981         Rigorózní řízení v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha 

1992 – 1998 Doktorské studium, didaktika matematiky, PedF UK Praha 

2005         Habilitační řízení v oboru Pedagogika, UP v Olomouci 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1977 – 1979    učitelka na základní devítileté škole, Nové Město na Moravě 

1979 – nyní     Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, následně Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených/obhájených bakalářských prací: za dobu používání IS Stag 16/11 

Počet vedených/obhájených diplomových prací: 22/19   

Počet vedených/obhájených disertačních prací: 5/2  

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

Pedagogika  2005 UP Olomouc WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 28 22 161 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let (2013-2018): 

 

Mesiti, C., Novotná, J., Clarke, D., (10%) Hošpesová, A., & Hollingsworth, H. (2019).  Speaking about the mathematics 

classroom: a comparison of the professional lexicons of teachers in Australia and the Czech Republic. In: Graven, 

Venkat, Essien, & Vale (Eds), Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education (s.89-96). Pretoria, South Africa: PME. Dostupné z: 

https://drive.google.com/file/d/16UA6cuERpZV42hQvsgN0Sl12-1McmEqD/view 

(100%) Hošpesová, A. (2018). Formative Assessment in Inquiry-Based Elementary Mathematics. In G. Kaiser, H. 

Forgasz, M. Graven, A. Kuzniak, E Simmt, B. Xu (Eds.), Invited Lectures from the 13th International Congress on 

Mathematical Education (s. 249-268). New York: Springer International Publishing AG – ICME-13 Monographs. 

Artigue, M., Novotná, J., Grugeon-Allys, B., Horoks, J., (10%) Hošpesová, A., Moraová, H., et al. (2017). Comparing the 

professional lexicons of Czech and French mathematics teachers. In Kaur, Ho, Toh, Choy, Proceedings of the 41st 

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education - Volume 2 (s. 113-120). Singapore: 

Singapore: PME.  

(100%) Hošpesová, A. (2016). Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání. Orbis 

scholae, 10(2), 117 – 130. 

(60%) Hošpesová, A., & Tichá, M. (2015). Problem Posing in Primary School Teacher Training. In F. M. Singer, N. 

Ellerton, J. Cai (Eds.), Mathematical Problem Posing: From Research to Effective Practice.  New York, NY: Springer 

Science+Business Media. 

  

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 



 

  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Martina Hrušková Tituly RNDr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

studijního programu 

Funkční antropologie – garant, 100% podíl na výuce 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000       PF JU v Českých Budějovicích,  Učitelství pro střední školy:  studijní obor biologie - chemie  

2007       PřF UK v Praze, studijní program Antropologie, katedra antropologie a genetiky člověka – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000 – 2009  SPŠK Bechyně, středoškolská učitelka 

Od roku 2000: spolupráce na výzkumu s KOA FHS UK a PřF UK, SZÚ v Praze 

2002 – 2003  PF JU v Českých Budějovicích externě na katedře biologie, výuka předmětu Anatomie 1 a 2 

2007 – dosud PF JU v Českých Budějovicích, katedra biologie, odborná asistentka 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 74 

Počet obhájených diplomových prací: 21 

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

(bez autocitací) 

   WOS Scop

us 

ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 216 241 60 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

Nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovanému předmětu: 

 

(50%) Hrušková, M., & Gutvirth, J. (2010). První pomoc (ne jen) pro školní praxi. České Budějovice: Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích. 

 

Bláha, P., (17%) Hrušková, M., Kobzová, J., Krejčovský, L. Riedlová, J., & Vignerová, J. (2010). Růst a vývoj českých 

dětí od narození do šesti let. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 

 

(50%) Hrušková, M., Kobzová, J., Bláha, P., Krejčovský, L., Riedlová, J., & Vignerová, J. (2010). Chest dimensions of 

Czech Children aged 0-3.49 years. Pohybové ústrojí, 17(1-2), 43-59. 

 

Lindová, J., (15%) Hrušková, M., Kubena, A., & Flegr, J. (2008). Digit ratio (2D : 4D) and Cattell’s personality traits. 

European Journal of Personality, 22(4), 347-356. 

 

Popularizace vědy v projektech BOV, Dětská univerzita JU, tématické workshopy v mateřských a základních školách a 

další. 



Působení v zahraničí 

Studijní pobyty spojené s výukou v cizím jazyce: 

2010 (únor) - University of Liverpool (School of Biological Sciences), Liverpool UK 

 

Podpis   Datum 8.7.2019 

 

  



 

 

C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Jiří Jankovský Tituly Doc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1950 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 20 do kdy N 

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

   

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

studijního programu 

Speciální pedagogika raného a školního věku – garant, 100% podíl na výuce 

Inkluzivní vzdělávání – garant, 50% podíl na výuce; přednášející, zkoušející 

Komplexní rehabilitace v somatopedii – garant, 100% podíl na výuce 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1973   CMBF Praha – Litoměřice: filozofie – teologie 

1982   FF UK v Praze:  pedagogika – psychologie – péče o nemocné (PhDr.) 

1987   PedF UK v Praze: speciální pedagogika pro ŠMVZP 

1988   FF UK v Praze: postgraduální studium poradenské psychologie 

2001   PedF UK  v Praze: doktorský studijní program speciální pedagogika (Ph.D.) 

 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1973 – 1983     DPL Opařany, SZP, vychovatel 

1983 – 1990     OPPP Český Krumlov, psycholog, ředitel 

1990 – 2004   ZSF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent 

1993 – 2012     Centrum ARPIDA České Budějovice, ředitel 

2004 – 2018   ZSF JU  v Českých Budějovicích, katedra psychologie a speciální pedagogiky, odborný asisstent 

2018 – dosud   PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 48 

Počet obhájených diplomových prací: 14 

Vedení Ph.D.: 1 

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

Speciální pedagogika 2008 MU Brno 
WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 3 60 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

(100%) Jankovský, J. (2015). Multidisciplinární tým z hlediska sociálního pracovníka. Sociální pracovník 

v multidisciplinárním týmu. Sešit sociální práce, 3, 7-13. 

 

(100%) Jankovský, J. (2014). Koordinovaná podpora dětí a mládeže s tělesným (motorickým) a kombinovaným 

postižením v rámci uceleného systému rehabilitace. In J. Pfeiffer et al., Koordinovaná rehabilitace (s. 49-113). České 

Budějovice: ZSF JCU. 

 



(100%) Jankovský, J. (2014). Ethical Consequences of Prenatal and Perinatal Psychology. Journal of Nursing Social 

Studies. Public Health and Rehabilitation, 5(3-4), 154-161. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

 

(100%) Jankovský, J. (2012). Diskuse o integraci a inkluzi pokračuje. Můžeš, 2, 28-29. 

 

(100%) Jankovský, J. (2008). Etická dilemata v sociální práci ve vztahu k rodině. In J. Šrajer & L. Musil, Etické kontexty 

sociální práce s rodinou (s. 107-117). Brno: Albert. 

 

(100%) Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a 

psychologická hlediska (2nd ed.). Praha: TRITON. 

 

(60%) Jankovský, J., Pfeiffer, J., & Švestková, O. (2005). Vybrané kapitoly z uceleného systému rehabilitace, České 

Budějovice: ZSF JU. 

 

(100%) Jankovský, J. (2003). Etika pro pomáhající profese. Praha: TRITON. 

 

(100%) Jankovský, J. (2001). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením,, somatopedická a 

psychologická hlediska. Praha: TRITON. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Zdeňka Kasková Tituly MUDr. 

Rok narození 1950 typ vztahu k VŠ DPČ2 rozsah  do kdy  

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

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

   

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

studijního programu 

Medicínská propedeutika I – garant, přednášející 

Medicínská propedeutika II – garant, přednášející 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1970 – 1976   lékařská fakulta UK  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1977               sekundární lékařka Nemocnice České Budějovice  

1998 - 2015   učitelka odborných předmětů SZŠ a VOŠZ České Budějovice  

1999 – 2019  garant, přednášející zdravotnických odborných předmětů TF JU a PF JU  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

vedení a oponentura absolventských prací na vyšší odborné škole, vedení studentské odborné činnosti 

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    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

1999 – 2019  garant, přednášející zdravotnických odborných předmětů TF JU a PF JU 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  

                                                           
2 DPČ se uzavírá vždy na další akademický rok podle rozsahu výuky v daném AR 



C-I Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 

Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Helena Koldová (Binterová) Tituly doc., RNDr., Ph.D. 

Rok narození  1963 typ vztahu 

k VŠ 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 

VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

programu 

Vzdělávání v matematice (základy didaktiky matematiky) – garant, 50% podíl na výuce, přednášky 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2004 rigorózní řízení na Př F MU, titul RNDr.  

2006 PřF MU v Brně - obor Obecné otázky matematiky - titul Ph.D.  

2013 ukončení habilitačního řízení v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v 

Olomouci 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1986-2001 SOŠT SOU a U Lidická 31 Č. Budějovice - učitelka matematiky  

od roku 1999 PF JU Č. Budějovice katedra matematiky - odborný asistent 

Od roku 2013 PF JU Č. Budějovice katedra matematiky – docent 

Od r. 2018 – děkanka PF JU Č. Budějovice 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených/obhájených bakalářských prací: 8/7 

Počet vedených/obhájených diplomových prací: 104/98 

Počet vedených/obhájených rigorózních prací:         1/1  

Počet vedených/ obhájených disertačních prací: 3/0 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

Pedagogika 2013 UP v Olomouci WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 4 1 45 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z 

praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

Andersen, M., (16%) Binterová, H., Gehring, C., Herbst, M., Pech, P., & Ulm, V. (2015). Key Competences for 

Lifelong Learning: Concepts for Initial Teacher Education. In Gehring, & Ulm, Developing Key Competeces by 

Mathematics Education (s- 18-22).. Germany: University of Bayreuth. 

(50%) Binterová, H., Günzel, M. (2015). Evaluation of nonverbal elements in mathematics textbooks. Universal 

Journal of Educational Research, 4(1), 122-130. 

(33%) Binterová, H., Fuchs, E., & Zelendová, E. (2015). Metodické komentáře ke Standardům pro základní 

vzdělávání. . Praha: NÚV. 

Günzel, M., (30%) Binterová, H., Suchopárová, T., & Šulista, M. (2017). Nonverbal Elements in the Context of 

Didactic Transposition. International Journal for Technology in Mathematics Education, 24(3), 137-141.    



Jordánová D., (25%) Koldová H., Petrášková V., & Rosa P. (2018).  Mezipředmětové vztahy podporující 

propedeutiku matematiky v rámci primárního vzdělávání. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 

(s. 77-82). ČR: Srní, 8. - 10. listopadu 2018.   

 

 

 

Působení v zahraničí 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004 (1 měsíc) 

Pedagogical university of Cracow, 2007–2011 (1 měsíc) 

 

Podpis   Datum  

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Luboš Krninský Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

studijního programu 

Základy arteterapie – garant, 100% podíl na výuce. 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2009–2017 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pedagogická psychologie (Ph.D.). 

2007–2012 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, arteterapie (Bc.). 

1999–2004 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro 2. stupeň základní školy, český jazyk – občanská výchova (Mgr.). 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2005–2009 Učitel českého jazyka, dějepisu a společenskovědních předmětů (Rv, Ssv, Vo) na 2. st. ZŠ Český Krumlov, 

Plešivec.  

2006 2009 školní metodik prevence. 

2009 dosud odborný asistent na katedře pedagogiky a psychologie JU v ČB  

2013 dosud odborný asistent v ateliéru arteterapie JU v ČB)  

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 23 

Počet obhájených diplomových prací: 21 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  



5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

(50%) Krninský, L., & Šimerová, K. (2014). Výukový projekt pro žáky ZŠ zaměřený na prevenci sociálněpatologických 

jevů. In M. Procházka, M. Vítečková, & M. Najmonová Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, 

sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit (s. 189-205). České 

Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.  

Žlábková, I., & (50%) Krninský, L. (2014). Zkušenost v procesu učení studentů učitelství. ACORát, Časopis pro teorii a 

praxi osobnostně sociálního rozvoje, 3(1), 19–26. 

Vaněčková, O., (33%) Krninský, L., & Váchová, M. (2017). Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích učitelů. In 

M. Procházka, M. Vítečková, & I. Žlábková (Eds.), Škola a její lidé na křižovatkách. (s. 195–212). Brno: Česká 

pedagogická společnost. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovanému předmětu: 

 

Žlábková, I., & (50%) Krninský, L. (2013). Pohled studentů učitelství na reflektivní a transmisivní přístup k učení. 

ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2(1), 19–27. 

(50%) Krninský, L., & Mazehóová, Y. (2013). Reflexe profese učitele prostřednictvím tematických koláží. In J. Jošt, 

F. Man, A. Nohavová et al., Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele (s. 141–163). Praha: Eduko. 

 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

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

Rok narození 1984 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do 

kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 40 do 

kdy 

N 

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

   

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

uskutečňování studijního programu 

Základy kvantitativního výzkumu – garant, 100% podíl na výuce 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2014 – MUNI, FF, studijní obor: obecná psychologie - Ph.D. 

2014 -  MUNI, FF, studijní obor: obecná psychologie – PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013 dosud   odborný asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Oddělení 

psychologie katedry pedagogiky a psychologie. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 4 

Počet obhájených diplomových prací: 3 

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 9 0 47 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2013-2018): 

 

(100%) Kučera, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting. In Y. Chernov & 

M. A. Nauer (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (s. 119-134). Berlin: Neopubli. 

(100%) Kučera, D. (2018). Komputační lingvistika v kontextu psychologického výzkumu: Současná témata a vybrané 

přístupy [Computational linguistics in the context of psychological research: Current issues and selected approaches]. In 

D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, & J. Franková 

(Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (s. 19–30). České Budějovice: PF JU. 

(100%) Kučera, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém výzkumu 

[Self-report and other report questionnaires in psychological research]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. 

Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, & J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační 

psycholingvistická analýza českého textu (s. 31–42). České Budějovice: PF JU. 

(100%) Kučera, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC 

SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: 

Science & Society Conference Proceedings Vol. 2 (s. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM. 

(50%) Kučera, D. & Havigerová, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application in 

psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), pp. 61–72. 

 

Působení v zahraničí 

2016: Výzkumná stáž v rámci CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme 

"School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices" (NF-

CZ07-INP-5-4342015); Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 



Podpis   datum  

 

 

 



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 
Speciální pedagogika 

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

Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ PP rozsah 0.2 
do 

kdy 
 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 0,2 
do 

kdy 
 3 

Další současná působení jako akademický pracovník jiné 

VŠ4 
typ prac. vztahu rozsah 

   

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

uskutečňování studijního programu 

Speciální pedagogika školního věku – garant, 70% podíl na výuce, přednášky, zkoušející  

Speciálněpedagogická diagnostika I – garant, 100% podíl na výuce, přednášející, zkoušející  

Speciálněpedagogická diagnostika II – garant, 40% podíl na výuce, seminář, zkoušející  

Údaje o vzdělání na VŠ 

1986 Učitelství pro mládež ŠMVPZ (speciální pedagogika),  PedF UK – PaedDr.  

1991 FF UK Psychologie – PhDr. 

2006  PedF UK Pedagogická psychologie – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1986-1991 Krajská pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagog,  

1991-1993 SKNV, Speciální pedagog a psychology,  

1994-1995 Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, speciální pedagog a psycholog,  

1995-2000 Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 6, Speciální pedagog a psycholog,  

1995-2014 Pedagogická fakulta UK, odborný asistent,  

2015-dosud  Pedagogická fakulta UK, docent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací, garantováním studijních programů, členstvím 

v oborových radách doktorských studijních programů, členstvím v habilitačních komisích apod. 

Počet obhájených bakalářských prací: 22 

Počet obhájených diplomových prací: 47 

Počet rigorózních prací: 3 

Počet disertačních prací: 13 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací 

bez autocitací 

Pedagogická psychologie 2015 PedF UK WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

6 2 150 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

Mrázková, J., & (50%) Kucharská, A. (2018). Inkluzivní proces pohledem rodičů. Speciální pedagogika, 28, 205-223. 

 

Kučerová, O., & (50%) 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. 

 

(50%) 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., et al. (2016). Precursors of Reading difficulties in Czech and Slovak Children At-Risk of Dyslexia. 

Dyslexia, 22(2), 120-136.  

 

Hájková, E., Hartlová,, F., Hejlová, H., (16%) Kucharská, A., Janovec, L., & Babušová O. (2015). Czech language in 

the 21st century school. In Children´s Preconceptions within the educational Framework of Czech language, research 

conclusions (s. 104). Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze.  



 

  

                                                           
3 Bude upřesněno, bude-li studijní program schválen. 
 

 

(100%) Kucharská, A (2014). Riziko dyslexie: Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti 

v rizikových skupinách. Praha; Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 

 

Přehled nejvýznamnější publikační a další tůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení  

Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika. Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová 

agentura ČR. (ID projektu: GA13-206785), 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: TL01000305 (??). 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: Humanitární a společenské vědy, 

Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01. 01. 2017 -31. 12. 2019 

 

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 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datum  



 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Olga Malinovská Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ PP rozsah 0,76 do 

kdy 

08/20 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program Odborný 

asistent 
rozsah 0,76 do 

kdy 

08/20 

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 

Praxe II – garant, 60% podíl na výuce 

Zahraniční stáž – garant  

Studium zahraničních odborných textů (Aj) – garant, 100% podíl na výuce 

Terapie ve speciální pedagogice – garant, 100% podíl na výuce 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011-2013 navazující magisterské studium Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a čínská filologie 

2013-2019 doktorské studium Speciální pedagogika – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2019 dosud – Školní speciální pedagog, Střední zemědělská škola, Benešov 

2016 dosud - odborný asistent na Oddělení speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, JČU v Českých Budějovicích 

2016 2017 Metodik KLC Jazyková škola a školka 

2014 2016 Oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků PdF UP v Olomouci 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 9 

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    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

Bílková, Z., Havlisová H., & (33%) Malinovská, O. (2018). Problematika sociální gramotnosti u dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. In A. Nohavová et al. Podpora a rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a učitelském 

vzdělávání. (s. 74-86). Praha:Eduko. [v tisku]. 

 

Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., (16%) Malinovská, O., et al. (2016). Kvalita života 

osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

 

(50%) Malinovská, O., & Ludíková, L. (2016). Teaching foreign languages to adults with acquired visual impairment – a 

new way? Proceedings of the VIth International Intercultural Education Conference, ICTS, EDUCATION AND HEALTH 

IN A TRANSCULTURAL WORLD; Almeria, Spain; 15th - 17th June 2016. 

 

(100%) Malinovská, O. (2016). Foreign languages in the terms of employment of persons with visual impairment. 

Proceedings of the International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2016". Volume 

III, May 27th- 28th, 2016. pp. 96-105 

 

(50%) Malinovska, O. & Ludíková, L. (2015). Difficulties in changing jobs for people with acquired visual impairment. 

In ICERI 2015 Proceedings. (s. 8208-8213). Madrid: IATED. 

 



Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., (16%) Malinovská, O., et al. (2015). Netradiční 

pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

 

(100%) Malinovska, O. (2015). The use of foreign languages in connection with the change of employment in persons 

with acquired visual impairment. In ICLEL Proceeding. pp. 245-248. 

 

 

2015 Leshan Normal University, Leshan, PRC – 3 měsíce 

2014 Valdosta State University, Valdosta, GA, USA – 1 měsíc 

 

Podpis   datum  

 

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika  

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

Rok narození 1984 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do 

kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 40 do 

kdy 

N 

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

   

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

uskutečňování studijního programu 

Základy kvalitativního výzkumu – garant, 100% podíl na výuce 

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 

2010 – 2016: Akreditační komise, tajemnice pracovní skupiny Pedagogika, psychologie, kinantropologie 

2011- dosud: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 14 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

(100%) Nohavová, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, 

et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova univerzita.  

(50%) Nohavová, A., & Mikulová, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, 

et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova univerzita. 

Chrz, V., (33%) 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. Dostupné 

z http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1146/ 1422 

(50%) Nohavová, A., & Krámský, D. (2015). Problém kolísavé validity testů založených na morálně dilematických 

příbězích. In J. Jošt, A. Nohavová, & H. Havlisová (Eds.), Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému 

vedení (pp. 5–20). Praha: EDUKO.  

(100%) Nohavová, A. (2015). Exprese v expresivní terapii a ve výuce psychologie. In M. Friedlová, & M. Lečbych, 

SPOLEČNÝ PROSTOR / COMMON SPACE 2015 (pp. 83-94). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  

Tvůrčí činnost:  

2016-2018: Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání – řešitelka GA 

JU 130/2016/S 

2013 – 2015: Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení, spoluřešitelka GA JU 100/2013/S 

 

Působení v zahraničí 

 



Podpis   datum  

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Veronika Plachá Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1976 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 

Problematika smrti a umírání – garant, 100% podíl na výuce 

Edukační specifika předškolního a školního věku - 40% podíl na výuce, seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

  2012 – 2018    Doktorské studium: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, Pedagogická psychologie – Ph.D. 

1999- 2005  Magisterské studium: Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze, Speciální pedagogika - 

psychologie 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2012 dosud     Odborná asistentka, Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU v Českých Budějovicích 

2019 dosud    Psycholog v Domácím hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicícb 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 60 

Počet obhájených diplomových prací: 11 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

Lázničková, M. & (50%) Plachá, V. (2016). Zkušenosti žen, které prožily domácí násilí, se zaměřením na vnímání 

pomoci od pomáhajících profesí. Sociální práce, 16(6), 78 – 85. 

 

(100%) Plachá, V. (2017). Proces truchlení v prostředí ZŠ. Školský psychológ/Školní psycholog, 18(1), 168 –173. 

  

(50%) Plachá, V. & Jirásková, M. (2017). Řešení? Smrt! Gymnasion, 11(1), 92. 

 

(50%) Franclová, M. & Plachá, V. (2017). Smrt jako téma dětí základní školy. Komenský, 142(2), 47 – 52. 

 

(50%) Plachá, V., Franclová, M. & Habrdová, K. (2018). Primary School Education related to death issues. Theological 

Review, (v redakci) 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Radka Prázdná Tituly Mgr. et Mgr., Ph.D.  

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 8  do kdy N 

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

   

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

studijního programu 

Předměty speciálně pedagogické péče pro žáky se zrakovým postižením – garant, 100% podíl na výuce 

Poradenství a intervence ve speciální pedagogice II – 20% podíl na výuce, seminář 

Inkluzivní vzdělávání semináře - 40% podíl na výuce, seminář 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2004 - 2009 Zdravotně sociální fakulta  JU v Č. Budějovicích, Prevence, náprava a terapie sociálně patologických jevů 

dětí a mládeže – Ph.D. 

2001 - 2003 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta v Praze, Speciální pedagogika – tyflopedie, postgraduální tříleté 

specializační studium 

1998 - 2003 Jihočeská univerzita Teologická fakulta v Č. Budějovicích - Mgr.  

1992 - 1997 Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta v Č. Budějovicích - Mgr.  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2009  dosud  odborný asistent, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd Zdravotně sociální fakulty JU 

2018  dosud  odborný asistent, Katedra Pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

2012 - 2016 Centrum podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Jihočeské univerzity,  

odborný poradenský pracovník  

2003 - 2019 - katedra etiky, psychologie a charitativní práce, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, externí vyučující  

1997 - 2012 ZŠ - Máj II v Č. Budějovicích, speciální pedagog, speciální třídy pro žáky se zrakovým postižením  

1997 - 2003 Centrum Arpida v Č. Budějovicích, speciální pedagog, Speciálně pedagogické centrum  

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 65 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 3 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

(100%) Prázdná, R. (2019). Historický vývoj přístupu společnosti k osobám se zdravotním postižením. In A. Mojžíšová, 

Sociální práce s osobami se zdravotním postižením (s. 23-26). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 



 

(100%) Prázdná, R. (2019). Etické souvislosti fenoménu zdravotního postižení v evropském kontextu. In A. Mojžíšová, 

Sociální práce s osobami se zdravotním postižením (s. 32-34). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

(100%) Prázdná, R. (2019). Mezinárodní dokumenty z oblasti lidských práv osob se zdravotním postižením. In A. 

Mojžíšová, Sociální práce s osobami se zdravotním postižením (s. 43-48). České Budějovice: JU v Českých 

Budějovicích. 

 

(100%) Prázdná, R. (2019). Problematika osob se sluchovým postižením. In A. Mojžíšová, Sociální práce s osobami se 

zdravotním postižením (s. 71-76). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

(100%) Prázdná, R. (2019). Problematika osob se zrakovým postižením. In A. Mojžíšová, Sociální práce s osobami se 

zdravotním postižením (s. 77-83). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

(100%) Prázdná, R. (2013). Faktory determinující výuku informatiky u žáků se zrakovým postižením v primárním 

vzdělávání. Speciální pedagogika, 23(3), 195-204. 

(100%) Prázdná, R. (2018). Informační a komunikační technologie v procesu sociální rehabilitace osob se zrakovým 

postižením. Speciální pedagogika, 28(1), 14-26. 

 

Další tvůrčí činnost: 

2017 - spolupráce na tvorbě Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na rok 2018-

2021 (Jihočeský kraj) 

2012 - Spoluřešitel rozvojového projektu financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. - vytvoření 

Centra podpory studentů se specifickými studijními potřebami Jihočeské univerzity. 

2013 - dosud - členství v pracovní skupině pro záležitosti osob se zdravotním postižením při komisi pro zdravotnictví a 

sociální péči Rady Jihočeského kraje.  

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

 



C-I - Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 

Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Libuše Samková Tituly RNDr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

PP rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

programu 

Vzdělávání v matematice (základy didaktiky matematiky) - 50% podíl na výuce, seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1997-2001: doktorské studium na MFF UK Praha, obor Matematická analýza 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001-2006: FA ČVUT Praha, odborný asistent 

2005-2009: PF JU Č. Budějovice, odborný asistent, jpp 

2009 –dosud: PF JU Č. Budějovice, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 15  

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 14 8 84 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z 

praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

(100%) Samková, L. (2018). Concept Cartoons as a Representation of Practice. In O. Buchbinder, & S. Kuntze 

(Eds.). Mathematics Teachers Engaging with Representations of Practice (s. 71-93). Cham: Springer. 

 

(100%) Samková, L. (2018). Assessing future teachers' knowledge on fractions: written tests vs Concept 

Cartoons. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(3), 45-52. 

 

(85 %)Samková, L., & Tichá, M. (2017). On the way to observe how future primary school teachers reason 

about fractions. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 10(4), 93-100. 

 

(85 %)Samková, L., & Tichá, M. (2016). On the way do develop open approach to mathematics in future 

primary school teachers. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9(2), 37-44. 

 

(100%) Samková, L. (2018). Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. 

stupně ZŠ – empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu. Studia Paedagogica, 23(3), 49-67. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

 

(100%) Samková, L. (2014). Získávání předmatematických zkušeností v mateřské škole. South Bohemia 

Mathematical Letters, 22(1), 38-42. 



 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Jan Sattran Tituly Mgr. 

Rok narození 1985 typ vztahu k VŠ PP rozsah 0,5 do kdy 09/2022 

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

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

TF JU PP 0,5 

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

studijního programu 

Medicínská propedeutika II – 30% podíl na výuce, semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2004 – 2007 Lékařská fakulta UK 

2007 – 2014 Teologická fakulta JU, pedagogika volného času 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014 – dosud SZÚ – oddělení podpory zdraví, poradce, lektor 

2014 dosud Presa, s.r.o – akreditované kurzy první pomoci a primární prevence 

2015 dosud            Česká společnost AIDS pomoc, vedoucí check pointu 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

2014 dosud Presa, s.r.o – akreditované kurzy první pomoci a primární prevence 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Martin Schacherl Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ PP rozsah 28 do kdy 0822 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 28 do kdy 0822 

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 

Vzdělávání v mateřském jazyce (základy didaktiky českého jazyka) – garant, 50 % podíl na výuce, přednášky, semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1997 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  - Mgr. 

2000 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – Mgr.  

2000 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - PhDr. 

2003 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – Ph.D. 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1998 – 2000   SOUz Kamenice nad Lipou (učitel) 

2000 – 2004   Gymnasium in Třebon (učitel) 

2004 – 2016   Gymnasium in Vodňany (ředitel) 

2006  dosud   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra slovanských jazyků a literatur, Oddělení českého 

jazyka a literatury  

2016   dosud   Základní škola a Gymnázium Vodňany (statutární zástupce školy) 

 

Association of Grammar School Directors ČR (from 2004) 

Lecture activity: PAU (od 2004), MŠMT (from 2005), NIDV (from 2010), CZVV (from 2012) 

Czech Association of Slavists (from 2006) 

Literary-scientific society, o. s. by AV ČR (from 2008) 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  42 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 30 

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 

(100%) Schacherl, M. (2018). Izbrane slogovne tendence sodobnih strokovnih besedil – K razvojnim spremembam sloga 

sodobnih čeških teoretično-strokovnih besedil. Jezik in slovstvo (s. 189-199). Ljubljana, 2-3/2018. 

(100%) Schacherl, M. (2018). Some tendencies in contemporary scientific texts – the changing style of present – day 

theoretical discourse written in Czech. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

(100%) Schacherl, M. (2017). Expressional accentuations in quotes as applied Czech scientific and theoretical texts. Nová 

filologická revue, 9(2), 6–17.  



(100%) Schacherl, M. (2017). Formal Structure of the Text – enquiry into the chapter, the title and the introduction in Julius 

Zeyer`s prose style. Slavia Occidentalis, 74(2), 89–96. 

 (100%) Schacherl, M. (2014). Syntax. Úvodní kurz. Pro studenty učitelství 1. stupně základní školy (druhé vydání). 

České Budějovice: Typodesign s.r.o. 

Působení v zahraničí 

2013 Germany, Naturwissenschaftlich-technologisches, sprachliches, wirtschafts- und sozialwissenschafliches 

Gymnasium Zwiesel (2 měsíce) 

2014 Slovakia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií (2 měsíce) 

 

Podpis   datum  

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Lucie Straková Jirků Tituly Mgr.  

Rok narození 1980 typ vztahu k VŠ DPČ rozsah  do kdy  

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPČ rozsah  do kdy 5 

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 

Strukturované učení a další přístupy k lidem s PAS (100 % podíl na výuce) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1999 – 2004    Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor psychosociální studia – Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Další vzdělání: 

2007 – 2012  Institut pro KBT Odyssea - akreditovaný psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii 

2014 – 2019  Psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii - Institut rodinné terapie Praha (Gjuričová, 

Kubička, Brodová) 

 

Zaměstnání: 

2004 – 2010  APLA Praha, Střední Čechy, o.s. – sociální pracovník, terapeut problémového chování dětí s autismem 

2007 dosud  APLA Jižní Čechy, z.ú. – terapeut, sociální pedagog dětí a dospělých s autismem 

2010-2011  DPN Opařany – terapeut 

2017 – 2018 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta – externí přednášející  

 

Lektorská činnost: 
„Zvládání problémového chování u pacientů v psychiatrických léčebnách“ – seminář pro zdravotnický personál PL 

Kroměříž 

„Zvládání problémového chování u lidí s autismem“ – akreditovaný kurz APLA JČ 

„Žák s Aspergerovým syndromem v běžné škole“ - akreditovaný kurz APLA JČ 

„Nácviky sociálních dovedností u lidí s autismem a mentální retardací“ - akreditovaný kurz APLA JČ 

„Nácviky sociálních dovedností u lidí s Aspergerovým syndromem“ - akreditovaný kurz APLA JČ 

„Poruchy autistického spektra“ - akreditovaný kurz APLA JČ 

Příspěvky na odborných konferencích – KBT konference Kroměříž, Konference pro asistenty pedagoga (PasParta, 

Praha), Autismus všemi směry (Tábor, České Budějovice) a další 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

                                                           
5 Bude upřesněno, bude- li program schválen. 



   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

Nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovanému předmětu: 

(100%) Straková Jirků, L. (2007). Lidská práva během ústavní péče v souvislosti s dalšími zákony. In Čadilová, V., Jůn, 

H., Thorová, K., et al. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Praha: Portál. s. 153 – 172. 

(100%) Jirků, L. (2009). Přehled příspěvků a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s PAS, Praha: APLA 

Praha, Střední Čechy, o.s.  

(100%) Jirků, L. (2009). Nesnesu na sobě knoflík- léčba specifické fobie pomocí KBT. Psychologie dnes, 9. 

(100%) Straková Jirků, L. (2018). Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících, Příručka pro terapeuty, 

psychology i rodiče Pohledem kognitivně behaviorální terapie. Praha: PASPARTA. 

Členství v odborných organizacích: člen České společnosti KBT 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Iva Stuchlíková Tituly Prof. PaedDr., CSc. 

Rok narození 1962 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do 

kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 40 do 

kdy 

N 

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

   

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

studijního programu 

Pedagogická a školní psychologie – garant, 100% podíl na výuce. 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1980 – 1985 PF Č. Budějovice, matematika - fyzika 

1986 – 1991 FF UK Praha, jednooborová psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985 –dosud PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 29 

Počet obhájených diplomových prací: 9 

Vedení Ph.D. 3 

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

Obecná psychologie 1997 MU Brno WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 184 269 Cca 

100 Pedagogická psychologie 2009 UK Praha 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších publikací za posledních 5 let (2013-2018): 

 

(50%) Stuchlíková, I., & Mazehóová, Y. (2014). Osobní cíle jako motivační fenomén. Československá psychologie, 

58(5), 471-484. 

 

Plassová, M., (30%) Stuchlíková, I., & Vavrečka, M. (2017). Úvod do aproximálního numerického systému. Pedagogika, 

67(2), 161-176.  

 

Petr, J., Papáček, M., & (30%) Stuchlíková, I. (2018). The Biology Olympiad as a Resource and Inspiration for Inquiry-

Based Science Teaching, In O. E. Tsivitanidu, O. Gray, E. Rybska, L. Louca, & C. O. Constantinou (Eds.), Professional 

development for inquiry-based science teaching and learning (s. 205-222). Berlin: Springer Heidelberg.  

 

Le Hebel, F., Constantinou, C., Hošpesová, A., Grob, R., Holmeier, M., (15%) Stuchlíková, I. et al. (2018). Students’ 

perspectives on Peer Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assesment (s. 141-173). New York: 

Springer International Publishing.  

 

Bajgarová, Z., (30%) Stuchlíková, I. et al. (2018). Partner relationships and the raising of a temperamentally difficult 

infant. Human Affairs, 28(3), 219-232.  

 

Výzkumné projekty a další vědecko organizační aktivity: 

 

2013-2016: Assess Inquiry in Science, Technology nad Mathematics Education (ASSIST-ME) – FP 7 SiS.2012.2.2.3-1 

 

2019-2022:  Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v 

matematice  – TA ČR TL02000368) 



Předsedkyně expertní skupiny pro externí hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

(http://www.vzdelavani2020.cz) 

Působení v zahraničí 

2000  J. W. Goethe Universität Frankfurt – 2 měsíční pobyt ke zpracování společného výzkumu v oblasti hněvu a úzkosti  

2007 University of Minnesota, Fulbright Scholar (7 měsíční pobyt) 

Podpis   datum  

 

 

 

  

http://www.vzdelavani2020.cz/


C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Ivana Šimková Tituly PhDr.. Ph.D. 

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do kdy 0820 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 40 do kdy 0820 

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

   

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

studijního programu 

Vzdělávání v mateřském jazyce (základy didaktiky českého jazyka) –  50% podíl na výuce, přednášející, seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2009-2013     PF UKF v Nitře, obor Pedagogika – Ph.D. 

2010              PF UP v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň - PhDr 

1999 – 2002  PedF UK Praha, obor Speciální pedagogika (rozdílové studium) 

1987 – 1991  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF JU – Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2006 – dosud  Odborná asistentka a vědecká tajemnice na Katedře slovanských jazyků a literatur, Oddělení českého 

jazyka a literatury PF JU; 

1992-2005  Odborná asistentka na Katedře českého jazyka a literatury PF JU; 

1991-1992  Učitelka 1. stupně na ZŠ Rudolfovská, České Budějovice; učitelka 1. stupně na ZŠ E. Destinové, České 

Budějovice 

1986-1987 Učitelka 1. stupně na ZŠ Kunžak  

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 39  

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 - - 37 

-   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

5 nejvýznamnějších publikací za posledních 5 let (2013-2018): 

 

(100%) Šimková, I. (2015). Výuka elementárního čtení a psaní v české primární škole. In Semantika i funkcionirovanije 

135azykových jedinic raznych urovněj (s. 393-399). Ivanovo: Ivanovskij gosudarstvennyj universitet. 

 

(100%) Šimková, I.(2015). Перспективы развития языковой политики в чешской республике. In Языковая 

толерантность как фактор эффективности языковой политики (s. 458-463). Perm, Rusko: Prikamskij sociaľnyj 

institut. 

 

(100%) Šimková, I. (2016). Transformace jazykového vzdělávání v České republice. In Jazyk, literatura a kultura jako 

prostor mezinárodní komunikace (s. 278-284). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 

  

(100%) Šimková, I. (2017). Význam čtenářské gramotnosti ve vzdělávání žáků mladšího školního věku. In Jazyk, 

literatura a kultura jako prostor mezinárodní komunikace (s. 365-372). Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň. 

  

(100%) Šimková, I. (2018). Proměny výuky elementárního čtení a psaní v české primární škole. In Jazyk, literatura a 

kultura jako prostor mezinárodní komunikace (s. 150-154). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Zuzana Štefánková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ PP rozsah 28 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 28 do kdy N 

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

   

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

studijního programu 

Exkurze na odborná pracoviště – garant, 100% podíl na výuce 

Poradenství ve speciální pedagogice II – 20% podíl na výuce, seminář 

Speciálněpedaogigcká diagnostika II – 20% podíl na výuce, seminář 

Praxe IV – garant, 100% podíl na výuce 

Studium zahraničních odborných textů (Nj) – garant, 100% podíl na výuce 

Práce se školní třídou – garant, 100% podíl na výuce 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011 Vývojová psychologie, FSS MU Brno - PhD 

2002  Psychologie, FF UK Bratislava - Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2012- dosud  soukromá psychologicko-poradenská praxe 

2004- dosud  odborná asistentka,  PF JU České Budějovice 

2004-2006 Psycholožka SVP České Budějovice  

2003-2004 Psycholožka DDÚ Homole, České Budějovice 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 5 

Počet obhájených diplomových prací: 11 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

(100%) Štefánková, Z. (2017). Učitel mateřské školy a sebereflexe. In Vítečková, M., & Svobodová, E. (Eds.) Osobnost 

předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. 

Bílková, Z., & (50%) Štefánková, Z. (2017). Spolupráce rodiny a školy z pohledu poradenského psychologa. In M. 

Vítečková, M. Rybičková, M. Procházka, & I. Žlábková. Škola a její lidé na křižovatkách (s. 9-20). Brno: Česká 

pedagogická společnost. 

 

Další nejvýznamější výstupy ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

 

(100%) Štefánková, Z. (2005). Citová väzba v detstve a adolescencii vo vzťahu k emocionálnej regulácii. Československá 

Psychologie, 49(5), 432-445.  

 

(100%) Štefánková, Z. (2005). Problematika citovej väzby u detí s poruchami správania – klientov SVP. „Psychológia 

v škole“ Banská Bystrica, 20-21. 10. 2005, In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: UMB. 

 

Grinninger, P., & (80%) Štefánková, Z. (2005). Cesta ke kulturní toleranci přes vlastní zážitek. In Sborník Nové 

perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti (101-107). Svatý 

Ján pod Skalou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy. 



 

Macek, P., & (50%) Štefánková, Z. (2006). Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou. In: P. Macek, L. 

Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání (s. 25-40). Brno: Barrister & Principál Brno. 

 

(100%) Štefánková, Z. (2007). Citová vazba v rané adolescenci. Československá psychologie, 51(5), 503 – 516. 

 

(70%) Štefánková, Z., & Macek, P. (2011). Citová vazba a problémové chování v rané adolescenci. In K. Bartošová, M. 

Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová, & A. Slezačková (Eds.). Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem. 

Křižovatky a mosty (324-331). Brno: MSD. 

 

Působení v zahraničí 

2003 Studium Interkulturelle Kompetenz 2003 Universität Regensburg. 

LS 2014  Lektorování jednosemestrálního kurzu  Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Grundschule Lehrstuhl für 

Grundschulpädagogik Philosophische Fakultät II, Universität Regensburg  

 

Podpis   datum  

 

  



C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika  

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

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do 

kdy 

N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 40 do 

kdy 

N 

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

   

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

uskutečňování studijního programu 

Edukační specifika dospívání a dospělého věku – 50% podíl na výuce, přednášky, semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1996–2002: FF UK v Praze – obor Pedagogika - Mgr. 

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

2013: FF UK v Praze – rigorózní řízení Pedagogika - PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2009: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky – odborná 

asistentka 

2009 – dosud: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie – 

odborná asistentka  

2009 – 2016: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra psychologie a speciální 

pedagogiky – externí vyučující 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 96 

Počet obhájených diplomových prací: 6 

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

   WOS Scopu

s 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 0 11 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Evans, R., Clesham, R., Dolin, J., Hošpesová, A., Birch Jensen, S., Nielsen, J. A., Stuchlíková, I., Tidemand, S., (20 %) 

Žlábková, I. Teacher Perspectives About Using Formative Assessment. In Dolin J., Evans R. (eds), Transforming 

Assessment. Cham: Springer, 2018, s. 227–248.  

Le Hebel, F., Constantinou, C. P., Hošpesová, A., Grob, R., Holmeier, M., Montpied, P., Moulin, M., Petr, J., Rokos, L., 

Stuchlíková, I., Tiberghien, A., Tsivitanidou, O., (10 %) Žlábková, I. Student´s Perspectives on Peer Assessment. In 

Dolin J., Evans R. (eds), Transforming Assessment. Cham: Springer, 2018, s. 141–173. ISBN 978-3-319-63248-3.  

Novotná, J., Moraová, H., Hošpesová, A., (20%) Žlábková, I., & Bureš, J. (2016). How do we understand each other 

when we describe classroom activities – lexicon. In Houška, Krejčí, Flégl, Fejfarová, Urbancová, & Husák, Proceedings 

of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 (s. 440-447). Praha: Czech 

University of Life Sciences Prague. 

 

Hošpesová, A., Stuchlíková, I., & (33%) Žlábková, I. (2015). Formative peer assessment in inquiry based mathematics 

education (a case study). In Novotná, & Moraová. International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT´15. 

Proceedings (s. 146-155). Praha: Univerzita Karlova v Praze. 

 



(50%) Žlábková, I., & Garabiková-Pártlová, M. (2014). Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In T. Kasper, D. 

Kasperová, M. Pánková (Eds.), Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy (s. 68-78). Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. 

 

Tvůrčí a publikační činnost: 

2013 – 2016: výzkumná asistentka v mezinárodním projektu ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and 

Mathematics Education; 7FP EU; koordinátor projektu: University of Copenhagen) 

2014 – 2016: výzkumná asistentka v mezinárodním projektu The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming 

systems from different cultures to reconceptualise classroom practice and advance educational theory; vedoucí 

výzkumného týmu: prof. David Clarke, University of Melbourne, Australia) 

2017 – dosud: manažerka klíčových aktivit v projektu OP VVV 664: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 

kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 

2019–2022: členka řešitelského týmu Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku 

v přírodovědných předmětech a v matematice (Hlavní řešitel: PF JU, prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.) – TA ČR 

TL02000368 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Jiří Jošt Tituly Doc. Mgr., CSc. 

Rok narození 1950 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

uskutečňování studijního programu 

Poradenství a intervence ve speciální pedagogice I – garant, 100% podíl na výuce. 

Poradenství a intervence ve speciální pedagogice II – garant, 40% zkoušející, seminář. 

Metody práce s dětmi s SPU – garant, 50% podíl na výuce, seminář. 

Speciální pedagogika dospělého a seniorského věku – garant, 60% podíl na výuce. 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1974                   FF UK Praha, obor psychologie a pedagogika 

1975 – 1980       Výzkumný ústav pedagogický Praha, interní aspiratura 

2012                   Habilitace 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981 – 2002 - ŠÚ Jindřichův Hradec – Ped. psych. poradna, psycholog 

2002 – 2012       PF JU České Budějovice, odborný asistent 

2012 – dosud – PF JU České Budějovice, vedoucí oddělení Speciální pedagogiky 

Garantství oboru Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 6 

Počet obhájených bakalářských prací: 33 

Vedení PhD: 5 

Recenzent  habilitačních prací: 3 

Recenzent  doktorských prací: 4 

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

Speciální pedagogika 2012 Ped.fakulta UK, Praha 
WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Tvůrčí činnost: 

Počet odborných publikací celkem: 64 

 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 17 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., (20%) Jošt, J., & Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic 

self-concept in children with epilepsy and on their quality of life. Research in Developmental Disabilities, 45-

46(October), 120-128. 

 

(20%) Jošt, J., Havlisová, H., Mrkvičková, I., Bílková, Z., & Mrkvička, T. (2016). Social aspects of dyslexia: A case of 

transparent orthograpgy. In M. Fraizer (Ed.), Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options (s. 11-42). 

New York: Nova Science Publishers, Inc. 

(16%) Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Bílková, Z., Brabcová, D., Zemková, L., et al. (2017). School Functioning of 

Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education (s. 147-167). 

New York: Nova Science Publishers, Inc. 



(25%) Jošt, J., Havlisová, H., Zemková, L., & Bílková, Z. (2018). Morphological versus Phonological Awareness in 

Czech Readers: A Case of Transparent Orthography. In Ch. Hansen (Ed.), The Liguistics of Vocabulary. New York: 

Nova Science Publishers, Inc. 

(25%) Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent history of maltreatment 

fail in antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



 

  



Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému  

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 

a požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 

vysokém školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní 

zejména tyto funkce: 

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona;  

b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona;  

c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 

vysokém školství.  

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou 

správnost informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své 

působnosti a odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

IS STAG je vyvinut a udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. Pro uživatele z JU je dostupný přímo na 

adrese https://wstag.jcu.cz/portal/, případně prostřednictvím odkazů z hlavních stránek webových portálů JU a 

fakult. Systém IS STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí 

IS STAG je realizováno prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým 

přístupem integrovaným v portálu GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce 

fakulty, správce katedry a rozvrhářů. Na portálu jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty 

a vyučující. Portálové rozhraní je realizováno v českém a anglickém jazyce. Systém se dynamicky vyvíjí 

a pružně reaguje na aktuální potřeby, ať už vyvolané změnami legislativy nebo očekáváními či potřebami 

uživatelů. 

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém 

Hodnocení akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál LMS 

Moodle a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně. 

IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení (elektronická přihláška ke studiu, anotace studijních programů 

a vizualizace studijních plánů) až po vydání diplomu, včetně organizace průběhu studia (tvorba rozvrhů, 

přihlašování ke zkouškám, evidence studijních výsledků apod.). Studijní oddělení fakult na základě údajů 

evidovaných v IS STAG provádějí administrativní úkony související s příjímacím řízením, zápisy do studia, 

studiem, přerušením i ukončením studia. Pravidla využívání IS STAG pro účely agendy studia ze strany studentů, 

studijních oddělení, vyučujících a garantů jsou stanovena Studijním a zkušebním řádem JU. 

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze 

použít i hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce 

propojena s IS STAG a jsou jejím prostřednictvím odesílány písemnosti studentům a uchazečům poštou, datovou 

schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG. 

Přístup ke studijní literatuře 

Informační zabezpečení studijního programu poskytuje Akademická knihovna Jihočeské univerzity (společná  

i pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno téměř 400 000 svazků, z toho se zaměřením chemickým, 

biologickým, matematickým, fyzikálním i informatickým téměř 75 000 svazků. Přírůstek titulů činí cca 1500 

ks/rok, knihovna odebírá celkem 355 titulů časopisů zaměřených na výše uvedené obory, 85% z nich jsou tituly 

zahraniční. V Akademické knihovně JU je téměř 500 studijních míst, část z nich s přípojkou pro notebook, 40 

počítačů s přístupem na internet a specializovaná počítačová učebna určená k procvičování práce 

s elektronickými informačními zdroji. Je zde možné využívat bezdrátové připojení na Internet. V počítačových 

učebnách mohou studenti využívat program Mathematica v aktuální verzi. Tento program si taktéž studenti 

mohou instalovat v rámci „home licencí“ na své počítače. 

Přehled zpřístupněných databází 

https://wstag.jcu.cz/portal/


Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, 

Science Direct, Springer Link aj.). 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. 

E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních 

prací nebo jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 



Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 371 15 

České Budějovice  

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách v historické i nové části města, se speciálním zázemím 

pro umělecké a sportovní výukové a trenérské činnosti. Výukové kapacity jsou založeny na 64 posluchárnách, 

učebnách a seminárních místnostech s celkovou kapacitou 2 181 míst. Dále je k dispozici 9 laboratoří (1 se 

speciálním zařízením pro 3D tisk, 1 laboratoř funkční diagnostické zátěže), speciální zařízení pro výtvarnou 

tvorbu (sádrovna, tavba skla, keramické dílny, modelovna, serigrafie), výstavní galerie, multifunkční aula 

s koncertním křídlem (kapacita 200 osob), psychologická laboratoř a specializovaná učebna speciální 

pedagogiky. Sportovní areál s nově rekonstruovanou sportovní halou, 2 tělocvičny v budovách v centru, 

loděnice. V budově Jeronýmova je nově zrekonstruované technologické centrum, počítačová učebna, učebna 

vybavená tablety.    

 

 

Z toho kapacita v prostorách 

v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

Učebna speciální pedagogiky se nachází v budově Dukelská, její kapacita je 30 míst, je vybavena prezentační 

technikou a pomůckami pro žáky s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb.  

Z toho kapacita v prostorách 

v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách 

v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2 

Studijního a zkušebního řádu JU. JU poskytuje uchazečům o studium a studentům informační, poradenské 

a podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako 

důležitou součást své společenské odpovědnosti. Specificky jsou upraveny podmínky pro studium v průběhu 

uznané doby rodičovství, studium studentů se specifickými potřebami a studium sportovních reprezentantů (SZŘ 

JU čl. 11 až 13 a navazující opatření rektora). 

JU poskytuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na JU pro 

studenty se specifickými potřebami, přičemž: 

a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně závazných 

právních předpisů, 



b) zajišťuje poučený a lidskou důstojnost respektující přístup všech svých zaměstnanců ke studentům 

a uchazečům se specifickými potřebami, 

c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického 

života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků. 

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit 

směřujících k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium 

a studentů se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 

2012 Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované 

pracoviště s celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými 

potřebami jsou v souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku 

a dotací veřejným vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů 

se specifickými potřebami (dále jen „metodický standard“): 

A. studenti se zrakovým postižením (A1. uživatelé zraku, A2. uživatelé hmatu/hlasu), 

B. studenti se sluchovým postižením (B1. uživatelé mluveného jazyka, B2. uživatelé znakového jazyka), 

C. studenti s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin), 

D. studenti se specifickými poruchami učení, 

E. studenti s poruchou autistického spektra, 

F. studenti s jinými obtížemi. 

Prostřednictvím Centra poskytuje JU těmto cílovým skupinám veškeré podpůrné služby vymezené v metodic-

kém standardu. Jmenovitě se jedná o: časovou kompenzaci, individuální výuku, organizační opatření, osobní 

asistenci, prostorovou orientaci, přepisovatelský servis, režijní opatření, studijní asistenci, tlumočnický servis, 

zapisovatelský servis, zpracovávání studijní literatury. Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů 

a norem JU (Studijní a zkušební řád JU, Opatření rektora). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům se 

specifickými potřebami podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, 

jako je např. ubytování či doprava. Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské 

služby, a to zejména v oblastech studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 

Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských 

i doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům o 

studium. 

Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami 

určené ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V případech 

hodných zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz Stipendijní řád 

JU, čl. 7).  

Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní 

a zkušební řád JU, čl. 12, a Opatření rektora). Student se specifickými potřebami má v případě svého objektivně 

nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních 

povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, a to za 

podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv 

osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 

základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů. 

Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu 

ke studentům se specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je 

třeba osvojit si nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické odlišnosti, 

jsou pak zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra. 

Veškerá podpůrná opatření jsou individuálně indikována odbornými pracovníky Centra na základě výstupů 

funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku 

každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým 

studentům se specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra. 

 

 



Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 

ze státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 

 

  



Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 
Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Současný trend společného vzdělávání na jedné straně mírně snižuje počty dětí, které se vzdělávají ve speciálních 

školách (školách zřízených podle §16, odst. 9 školského zákona), na straně druhé ale potřeba kvalifikovaných 

odborníků, kteří budou pomáhat naplnit speciální vzdělávací potřeby dětí, roste, zejména pak v oblasti běžných 

škol. Významné změny v pojetí speciálního školství a speciálních potřeb kladou nové nároky na odborníky 

v těchto oblastech, které mj. jiné reflektuje i MŠMT v současně platné koncepci vzdělávání speciálních pedagogů. 

Tato koncepce preferuje odborníky se širší vstupní odbornou bází, kteří svou specializaci budou rozvíjet následně 

v kontaktu s praxí. Předpokládá se jejich další profesní růst formou dalšího vzdělávání a nabývání dílčích 

kompetencí formou doplňujících kurzů a výcviků.  

V tomto směru by se měl ubírat i další rozvoj oboru speciální pedagogika na PF JU. Vzhledem k tomu, že je obor 

koncipován jako profesní, současné i budoucí vědecké a publikační aktivity jsou směřovány zejména 

k aplikovanému výzkumu. V tuto chvíli je připraven projekt pro TA ČR směřovaný do oblasti speciálně 

pedagogické diagnostiky. Také další vědecké směřování pracovníků oddělení speciální pedagogiky bude zejména 

do oblasti aplikovaného výzkumu. Takovým krokem je např.  aktuální participace na projektu OP VVV Inovace 

v pedagogice, který směřuje k řešení školní neúspěšnosti žáků (aktuálně podaný projekt).  

Podpořit budoucí profesní růst absolventů bychom chtěli také rozvojem jejich dalších klíčových kompetencí, 

osobnostních, odborných či jazykových.  Studenti budou intenzivně motivování k vycestování na zahraniční 

univerzity a instituce. Již v současné době disponuje naše pracoviště zajímavou sítí spolupracujících zahraničních 

partnerů. Předpokládáme jejich další rozvoj.  

Žádoucí je také účast studentů magisterského stupně na odborné a vědecké spolupráci se zahraničními i 

tuzemskými partnery. Vypsaná témata diplomových prací budou směřovat mj. k řešení problematik významných 

pro regionální instituce poskytující péči jedincům se speciálními potřebami (např. mapování dostupnosti a kvality 

poskytovaných služeb, ověřování nových postupů apod.).   

Možnosti profesního růstu absolventů i pracovníků ze spolupracujících institucí plánujeme podpořit také 

organizací odborných setkání a kurzů s odborníky z ČR i zahraničí. V předcházejících letech jsme tuto tradici 

úspěšně započali (např. kurz INPP, přednášející dr. Juráš, přednášky prof. Marée z JAR). Pro rozvoj spolupráce 

s praxí přepokládáme využití také možností, které poskytují programy OP VVV. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

15 – 20 do prvního ročníku navazujícího magisterského studia. V případě, že se ukáže dostatečná kapacita 

pracovišť praxe (protože předpokládáme jejich další rozvoj), může počet přijímaných studentů i stoupat. 

  

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolventi programu budou plně kvalifikovanými speciálními pedagogy v souladu s platnou legislativou. Jejich 

primární volbou při hledání uplatnění tedy mohou být pozice v systému školských zařízení, ať již v oblasti 

školských poradenských zařízení, tedy speciálně pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden, 

nebo jako školní speciální pedagogové školních poradenských pracovišť. A to jak škol hlavního proudu, tak škol 

speciálních. Své uplatnění mohou nalézt také na pozici etopedů v zařízeních preventivně výchovné péče a 

zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V rámci sociálních služeb se kromě širokého spektra 

neziskových organizací poskytujících specializované služby klientům s postižením všech věkových kategorií 

nabízí samozřejmě také možnost uplatnění na pracovištích rané péče.  

Záměr požádat o akreditaci tohoto programu jsme konzultovali se zástupci potenciálních zaměstnavatelů, 

zejména z řad vedoucích pracovníků těch zařízení, kde studenti vykonávali nebo mohou vykonávat praxe. Záměr 

byl přijat velmi pozitivně, protože pracovní trh s kvalifikovanými odborníky není v našem regionu nasycen.  

 

 

 

 

 


