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ISCED F 2013: 0112 Příprava učitelů pro předškolní vzdělávání a výchovu 

Komentář: 
Bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy navazuje na stávající program Specializace v 
pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy (7531R001), který má fakulta akreditován do roku 
2021. Jedná se o tříletý bakalářský studijní program vedoucí k získání aprobace učitel mateřské školy. Jeho 
cílem je připravit studenty na výkon svého povolání tak, aby byli schopni realizovat profesionální vzdělávání 
dětí od dvou let do zahájení školní docházky na odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném 
základu. Program reaguje na Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a respektuje současné 
legislativní normy a podklady v čele s RVP PV. V rámci bakalářského studia Učitelství pro mateřské školy jsou 
studenti připravováni s úctou k člověku a lidské společnosti, z níž není nikdo vylučován (v souladu s filozofií 
společného vzdělávání), s důrazem na celistvost, kritické myšlení a zaměření na osobnost dítěte, jeho 
socializaci a podporu soudržnosti dětského kolektivu. Obsah vzdělávání je koncipován ve smyslu společného 
vzdělávání a principů udržitelného rozvoje. 
Studijní plán je koncipován s ohledem na rozvoj profesních kompetencí učitele mateřské školy potřebných pro 
přípravu, realizaci a evaluaci jeho pedagogického působení na dítě v intencích cílů RVP PV. Důležitým aspektem 
je transdisciplinarita, tedy propojení různých oblastí lidské činnosti, rozmanitost aktivních a participativních 
přístupů a metod práce s dětmi a dětským kolektivem. Dále se zaměřuje na rozvoj schopnosti kooperovat v 
týmu s akcentem na principy vzájemného učení, schopnosti sebereflexe a plánování vlastního profesního 
rozvoje. Snahou je dodržovat ve výuce principy izomorfismu a vlastním příkladem vést studenty k odpovědné 
profesionalitě a radosti z dosažených úspěchů svěřených dětí. 
Celkové rozdělení kreditové zátěže je tak komponováno ve vztahu k postupnému rozvoji kompetencí 
budoucího učitele, kdy je oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko- 
psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi. 
Studijní plán vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná 
kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT – 21271/2017-5) a jsou 
členěny dle RVP ZV. 
Program je řízen Radou studijního programu ustanovenou v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality na 
JU a Opatřením rektora č. 410, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních 
programů JU. Radě studijního programu předsedá garantka doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. z 
Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, a dále jsou v radě zastoupeni zástupci oddělení primární a 
předškolní pedagogiky specializující se na jednotlivé pregramotnosti, absolventi a učitelé/ředitelé mateřských 
škol z praxe. 

Předpokládaný počet přijímaných studentů odpovídá dosavadní praxi, kdy do prvních ročníků prezenčního 
studia předpokládáme nástup zhruba 25 studentů, do kombinované formy 30 studentů. S oběma formami 
studia je počítáno z důvodu zájmu cílové skupiny. 
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Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci 
studijního programu 

 

Rada pro vnitřní hodnocení schválila záměr akreditovat SP dne 30. 6. 2020 bez připomínek. 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Typ studijního programu bakalářský 

Profil studijního programu profesně zaměřený 

Forma studia prezenční, kombinovaná 

Standardní doba studia 3 roky 

Jazyk studia český jazyk 

Udělovaný akademický titul Bc. / Bakalář 

Rigorózní řízení - Udělovaný akademický titul - 

Garant studijního programu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ano 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti ČR 

ne 

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

učitelství 

Cíle studia ve studijním programu 

Studium v tomto studijním programu je koncipováno jako bakalářské studium, jehož úspěšné zakončení vede 
k získání kvalifikace učitele mateřské školy podle zákona č. 563/2004 Sb. Struktura programu vychází z 
Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu 
regulovaných povolání pedagogických pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a). 
Hlavním cílem studia programu je připravit studenty na výkon svého povolání tak, aby byli schopni 
profesionálně zajistit vzdělávání dětí od dvou let do zahájení školní docházky na odborně podepřeném a lidsky 
i společensky hodnotném základu, aby se stali odborníky na vzdělávání v mateřských školách. Zařazení 
pedagogicko-psychologických disciplín, oborových, oborově-didaktických složek a asistentské praxe pak 
zajišťuje to, že absolventi budou schopni uvažovat o poznatcích získaných studiem ve vztahu k jejich 
praktickému využití v pedagogické praxi, a to především v profesi učitele mateřské školy, sekundárně ale též 
např. ve výchovné práci či v roli asistenta pedagoga, příp. chůvy. Koncepce se odlišuje od předchozí akreditace 
studijního programu učitelství pro mateřské školy svou strukturou, kdy jsou první tři semestry zaměřeny 
především oborově, předmětově a další tři semestry v integrovaném pojetí, s důrazem na aspekt 
transdisciplinarity, propojení různých oblastí lidské činnosti, rozmanitost aktivních a participativních přístupů a 
metod práce s dětmi a dětským kolektivem. Jednotlivé dílčí disciplíny studijního plánu jsou tak integrovány do 
obsahových bloků se stanoveným garantem, který metodicky řídí jednotlivé vyučující a garantuje integritu 
přípravy. 

Profil absolventa studijního programu 

Profil absolventa učitelství pro mateřské školy je tvořen souborem znalostí a dovedností ve vzdělávacích 
oblastech, a to jak vyjádřených v RVP PV, tak obecných i specifických kompetencí nutných k vykonávání profese 
učitele mateřské školy. 
Absolvent si vytváří svůj profesní profil v průběhu studijní cesty, jejímž cílem je osvojit si specifické znalosti a 
kompetence nutné k výkonu tohoto typu pomáhající profese. Znalosti, které získá, vymezujeme jako: znalosti 
v oblasti pedagogiky, předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a dalších aplikovaných 
pedagogických oborů; znalosti odpovídajících témat z vývojové, pedagogické a sociální psychologie; znalosti ve 
vzdělávacích oblastech daných v RVP PV, didaktiky, inkluzivní didaktiky a znalosti a dovednosti z oblasti  
praktické agendy učitele mateřské školy (např. školská legislativa a školní administrativa, komunikace s učiteli, 
rodiči, interakce se školními psychology, asistenty, speciálními pedagogy, výchovnými poradci a dalšími 
partnery). 
Mezi základní kompetence získávané studiem tohoto studijního programu patří kompetence plánovat, 
realizovat, monitorovat a hodnotit výuku s ohledem na individualitu předškolních dětí, na vzdělávací a sociální 
kontext a kompetence vytvářet příznivé psychosociální klima pro první setkání dítěte s prostředím vzdělávací 
instituce. Absolvent by měl disponovat dovednostmi a schopnostmi vedoucími k nastartování procesu učení 
dítěte tak, aby v něm rozvíjelo přirozenou zvídavost a touhu učit se, poznávat svět, být jeho aktivní součástí,  
chápat v mezích svých možností jeho problémy a chtít se podílet na jeho trvale udržitelném rozvoji. To 
znamená, že absolvent je kompetentní volit vhodné metody vzdělávání a intervence cílené ke skupině i  
jednotlivým dětem, užívat metody formativního hodnocení, a je schopen sebereflexe svých dovedností, postojů 



i aktivit a následné revize svého pedagogického působení. Mezi klíčové kompetence pedagoga patří schopnost 
kvalitní a efektivní komunikace s dětmi, ale i s rodiči, spolupracovníky, veřejností a užívání IT prostředků ke 
komunikaci. 
Profil absolventa je formulován s akcentem na propojenost základů gramotností (čtenářské, matematické, 
environmentální, polytechnické, sociální atd.) v souladu s požadavkem RVP PV na propojení obsahu vzdělávání 
v oblastech biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Absolvent zvládá 
metody činnostního a situačního učení, profesionálně zachází se specifiky spontánního sociálního učení, citlivě 
pracuje s prožitkovými formami učení, a především umí profesionálně podpořit a uchopit hru jako základní 
formu učení v předškolním věku. Dále je absolvent kompetentní vytvářet vzdělávací nabídku, která respektuje 
integrovaný přístup ke vzdělávání a vyváženě užívá aktivity řízené a spontánní plánované formou integrovaných 
bloků. Je kompetentní tyto bloky realizovat, sledovat účinnost svého působení, evaluovat je a na základě toho 
plánovat další vzdělávací nabídku. 
Charakteristika uplatnění absolventa (profese, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, resp. 
charakteristika odvětví či zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit své vzdělání): 

Absolvent programu je plně kvalifikován pro výkon profese učitele mateřské školy. 
Absolvování komplexu pedagogicko-psychologických disciplín, oborové a didaktické přípravy, esteticko- 
výchovných disciplín a praxe umožňuje přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné práci 
ve školských i neškolských zařízeních zaměřených na edukaci dětí předškolního věku, v práci asistenta učitele, 
to vše v kontextu znění Zákona o pedagogických pracovnících. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Studijní plán vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná 
kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT – 21271/2017-5) a jsou 
členěny dle RVP ZV. 
Studijní plán programu je postaven tak, že je v průběhu studia student připravován k absolvování celkem tří 
částí SZZ (předškolní pedagogika, psychologie dítěte, obhajoba profesního portfolia) a k napsání a obhájení 
kvalifikační práce. 

 
Složka Počet kreditů 

učitelská propedeutika 47 kreditů 
učitelská propedeutika – cizí jazyk 4 kredity 
učitelská propedeutika – volitelné předměty 2 kredity 
oborová složka s didaktikou 63 kreditů 
oborová složka s didaktikou – povinně volitelné předměty 24 kreditů 
oborová složka s didaktikou – volitelné předměty  2 kredity 
praxe 26 kreditů 

příprava závěrečné práce 12 kreditů 
Celkem kreditů 180 

 

Přidělení kreditních bodů je založeno na systému studijní zátěže (hodnocení kvantity 
prezenčního/kombinovaného studia – počet absolvovaných přednášek, konzultací, cvičení) a na systému 
studijní kvality (výstupy distanční části studia/samostatné práce studenta – zápočty, zkoušky, seminární práce, 
exkurze, domácí příprava) a následného přiřazení stanoveného počtu kreditů v závislosti na studijní a časové  
náročnosti jednotlivých studijních předmětů, resp. modulů. Kreditní bod představuje 1/60 průměrné roční 
studijní zátěže průměrného studenta, tzn. (pro tvorbu studijních plánů) 28 hodin práce studenta, v rozsahu 24 
kreditů až 36 kreditů za semestr. 
Výuková zátěž je vázána na počet hodin přímé (kontaktní) výuky povinných, povinně volitelných předmětů a 
praxe v jednom týdnu prezenčního studia, která se zpravidla pohybuje v intervalu 20 až 27 hodin, s výjimkou  
posledního semestru. Výuková jednotka v prezenční formě studia činí 45 minut, v rámci studia je možné 
realizovat též blokovou výuku, základní jednotkou časové dotace praxe je 60 minut. Prezenční výuka v 
kombinované formě studia je organizována ve výukových blocích, celková hodinová zátěž v semestru (kromě 
posledního semestru) je min. 80 hodin přímé výuky. V rámci kombinovaného studia je dále využíváno systému 
Moodle, MS Teams, ve kterém jsou posluchačům k dispozici studijní materiály k řízenému samostudiu 
(https://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=64). Přednášky v kombinované, ale i prezenční výuce 
je možné realizovat prostřednictvím MS Teams. 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Obecnou podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu je řádné ukončení středoškolského 
studia maturitou. Další podmínky k přijetí do studia jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení, která 
každoročně stanoví konkrétní požadavky přijímacího řízením, kterým musí uchazeč/ka vyhovět. 



Návaznost na další typy studijních programů 

Absolventi programu mohou dále pokračovat především ve studiu v rámci magisterských studijníchprogramů 
zaměřených na pedagogiku předškolního věku, učitelství pro mateřské školy, vychovatelství, dramatickou 
výchovu aj. (např. UK Praha, PdF MUNI, TF JU, DAMU). 



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

Označení 
studijního plánu 

Učitelství pro mateřské školy (prezenční studium) 

Povinné předměty 

 
Název předmětu 

rozsah způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

 
Vyučující 

dop. 
roč./se 

m. 

Typ 
předm. 

Úvod do studia 
učitelství 

   doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. – 
garant bloku 

  

 

Úvod do 
pedagogiky a 
dějiny pedagogiky 

 
13p+13s 

 
 

zk 

 
 

3 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 
(50 %) 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 
(50 %) 

 
 

1/ZS 

 
 

ZT 

Úvod do 
psychologie 

13p+13s zp 2 
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) 

psycholog z praxe (50 %) 
1/ZS ZT 

Osobnostní a 
sociální rozvoj 
učitele I. 

   
Mgr. Petra Waldaufová 

- garant bloku 

  

Osobnostní a 
sociální výcvik 

0p+26s zp 2 Mgr. Petra Waldaufová 1/ZS PZ 

Adaptační kurz 3dny zp 2 
Mgr. Lukáš Laibrt (50 %) 

Mgr. Martina Blažková (50 %) 
1/ZS PZ 

Biologie dítěte a 
kurz první pomoci 

13p+13s zp 2 RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 1/ZS PZ 

Oborová složka 
s didaktikou 

   Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 
- garant bloku 

  

Hry v mateřské 
škole 

0p+26s zp 2 Mgr. Eva Svobodová 1/ZS PZ 

Čtenářská 
pregramotnost I. 

13p+13s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 1/ZS PZ 

Tělesná výchova 
pro MŠ 
s didaktikou I. 

 
13p+26s 

 
zp 

 
2 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (30 %) 
Mgr. Petra Fišerová (70 %) 

 
1/ZS 

 
PZ 

Úvod do výtvarné 
kultury 

13p+13s zp 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 1/ZS PZ 

Dítě a svět I. 13p+13s zp 2 PhDr. Jan Petr, Ph.D. 1/ZS PZ 

Předškolní 
pedagogika 

 

13p+13s 
 

zk 
 

3 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

(50 %) 
Mgr. Dita Podhrázská (50 %) 

 

1/LS 
 

ZT 

Vývojová 
psychologie 

13p+13s zp 2 
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) 

psycholog z praxe (50 %) 
1/LS ZT 

Osobnostní a 
sociální rozvoj 
učitele II. 

   
Mgr. Ivana Bambasová – garant 

bloku 

  

Hlasová a řečová 
výchova pro 
učitele 

 
0p+26s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Ivana Bambasová 

 
1/LS 

 
PZ 

Oborová složka 
s didaktikou 

   
Mgr. Eva Svobodová – garant bloku 

  

Čtenářská 
pregramotnost II. 

13p+13s zk 3 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) 

Mgr. Gabriela Nohavová (50 %) 
1/LS PZ 

Tělesná výchova 
pro MŠ s 
didaktikou II. 

 
0p+26s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Dita Podhrázská 

 
1/LS 

 
PZ 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/30.html
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Výtvarné činnosti 
v MŠ 

0p+26s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 1/LS PZ 

Dítě a svět II. 13p+13s zk 3 PhDr. Jan Petr, Ph.D. 1/LS PZ 

Komunikace 
s dětmi 

0p+26s zp 2 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) 

Mgr. Veronika Kadlecová (50 %) 
1/LS PZ 

Filozofie pro děti 0p+26s zp 2 
Mgr. Lukáš Laibrt (50 %) 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) 
1/LS PZ 

Psychologie 
osobnosti pro 
učitele 

 
13p+13s 

 
zp 

 
2 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) 
psycholog z praxe (50 %) 

 
2/ZS 

 
ZT 

Speciální 
pedagogika I. 
(základy speciální 
pedagogiky, 
inkluzivní 
didaktika) 

 

 

13p+13s 

 

 

zp 

 

 

2 

 

 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

 

 

2/ZS 

 

 

ZT 

Metody 
pedagogického 
výzkumu 

 
13p+13s 

 
zp 

 
2 

 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

 
2/ZS 

 
ZT 

Oborová složka 
s didaktikou 

   
Mgr. Dita Podhrázská – garant bloku 

  

 

Kurikulum MŠ 
 

13p+13s 
 

zp 
 

2 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

(50 %) 
Mgr. Dita Podhrázská (50 %) 

 

2/ZS 
 

ZT 

Matematická 
pregramotnost 

13p+13s zk 3 
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Petra Waldaufová (50 %) 
2/ZS PZ 

Hudební činnosti 
v MŠ 

13p+13s zp 2 Mgr. Petra Waldaufová 2/ZS PZ 

Environmentální a 
polytechnická 
výchova 

 

13p+13s 
 

zp 
 

2 
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (50 %) 

 

2/ZS 
 

PZ 

Tvořivá dramatika 13p+13s zp 2 Mgr. Veronika Kadlecová 2/ZS PZ 

Sociální 
psychologie 

13p+13s zp 2 Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 2/LS ZT 

Pedagogická 
diagnostika 

13p+13s zk 3 
Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (50 %) 
Mgr. et Bc. Martina Lietavcová (50 %) 

2/LS ZT 

Speciální 
pedagogika II. 

13p+13s zk 3 PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 2/LS ZT 

Alternativní 
vzdělávací 
programy 

 

13p+13s 
 

zp 
 

2 
Mgr. Petra Waldaufová (80 %) 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (20 %) 

 

2/LS 
 

PZ 

Oborová složka 
s didaktikou – 
Aplikované 
předměty I. 

    

Mgr. Eva Svobodová – garant bloku 

  

Integrovaný blok I. 
(integrované 
vzdělávání, 
propojení 
pregramotností 
v kontextu 
vzdělávacích 
oblastí) 

 

 

 

0p+52s 

 

 

 

zk 

 

 

 

8 

 

Mgr. Eva Svobodová (20 %) 
Mgr. Dita Podhrázská (20 %) 
Mgr. Petra Waldaufová (20 %) 
Mgr. Veronika Kadlecová (20 %) 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (20 %) 

 

 

 

2/LS 

 

 

 

PZ 

Práce se třídou MŠ 
a utváření jejího 
klimatu 

 
0p+13s 

 
zp 

 
2 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) 
Mgr. Veronika Kadlecová (25 %) 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (25 %) 

 
2/LS 

 
PZ 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/41.html


Pedagogická 
psychologie 

13p+13s zk 3 
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Marie Najmonová (50 %) 
3/ZS ZT 

Základy pediatrie 
pro učitele MŠ 

13p+0s zp 2 MUDr. Karla Filípková 3/ZS PZ 

Osobnostní a 
sociální rozvoj 
učitele III. 

    

Mgr. Eva Svobodová – garant bloku 

  

Profesní identita 
učitele 

0p+26s zp 2 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (50 %) 
3/ZS PZ 

Praktická agenda 
budoucího učitele 

   
Mgr. Alena Krejčová – garant bloku 

  

Management 13p+13s zp 2 Mgr. Alena Krejčová 3/ZS PZ 

Oborová složka 
s didaktikou – 
Aplikované 
předměty II. 

    

Mgr. Dita Podhrázská – garant bloku 

  

Integrovaný blok 
II. (integrované 
vzdělávání, 

propojení 
pregramotností 
v kontextu 
vzdělávacích 
oblastí) 

 

 

 

0p+52s 

 

 

 

zk 

 

 

 

8 

 

Mgr. Dita Podhrázská (20 %) 

Mgr. Eva Svobodová (20 %) 
Mgr. Petra Waldaufová (20 %) 
Mgr. Veronika Kadlecová (20 %) 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (20 %) 

 

 

 

3/ZS 

 

 

 

PZ 

Dítě se SVP v MŠ – 
didaktické přístupy 

13p+13s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 3/ZS PZ 

Informační 
technologie 
v předškolním 
vzdělávání 

 

13p+13s 

 

zp 

 

2 

 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

 

3/ZS 

 

PZ 

Rozvoj 
komunikačních 
kompetencí učitele 
(komunikace 
rodina – škola, 
v rámci kolektivu) 

 

 

0p+26s 

 

 

zp 

 

 

2 

 

 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

 

 

3/LS 

 

 

PZ 

Praktická agenda 
budoucího učitele 

   Mgr. Petra Waldaufová – garant 
bloku 

  

Uvádění 
začínajícího učitele 
do praxe 

 
0p+26s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Petra Waldaufová 

 
3/LS 

 
PZ 

Oborová složka 
s didaktikou – 
Aplikované 
předměty III. 

    

Mgr. Eva Svobodová – garant bloku 

  

Evaluace 0p+26s zp 3 Mgr. Eva Svobodová 3/LS PZ 

Reflektivní 
seminář 

0p+26s zp 3 Mgr. Veronika Kadlecová 3/LS PZ 

Praxe 

 
Název praxe 

 
Rozsah 

způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

 
Vyučující 

dop. 
roč./se 

m. 

Typ 
předm. 

Průběžná 
pedagogická praxe 
I. 

 
52hod. 

 
zp 

 
2 

Mgr. Eva Svobodová (100 %) 
vedoucí učitel praxe v MŠ (100 %) 

 
1/ZS 

 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/41.html


Seminář 
k průběžné 
pedagogické praxi 
I. 

 

0p+26s 

 

zp 

 

2 

 

Mgr. Eva Svobodová (100 %) 
vedoucí učitel praxe v MŠ (100 %) 

 

1/ZS 

 

Týdenní 
pedagogická praxe 
I. 

 

týden 
 

zp 
 

2 
 

Mgr. Eva Svobodová 
 

1/LS 

 

Průběžná 
pedagogická praxe 
II. 

 
52hod. 

 
zp 

 
2 

Mgr. Petra Waldaufová (100 %) 
vedoucí učitel praxe v MŠ (100 %) 

 
2/ZS 

 

Seminář 
k průběžné 
pedagogické praxi 
II. 

 

0p+26s 

 

zp 

 

2 

 

Mgr. Petra Waldaufová (100 %) 
vedoucí učitel praxe v MŠ (100 %) 

 

2/ZS 

 

Týdenní 
pedagogická praxe 
II. 

 
týden 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Dita Podhrázská 

 
2/LS 

 

Asistentská praxe 52hod. zp 2 Mgr. Petra Waldaufová 3/ZS  

Seminář 
k asistentské praxi 

0p+26s zp 2 Mgr. Petra Waldaufová 3/ZS 
 

Souvislá 
pedagogická praxe 

4 týdny zp 10 Mgr. Veronika Kadlecová 3/LS 
 

Povinně volitelné předměty 

Hra na hudební 
nástroj I. 

0p+26c zp 2 Mgr. Tomáš Vránek 1/ZS PZ 

Pohádky v MŠ 
13p+13s zp 2 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) 
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (50 %) 

1/LS PZ 

Loutkové divadlo 0p+26s zp 2 Mgr. Eva Svobodová 1/LS PZ 

Dramatické hry 
v MŠ I. 

0p+26s zp 2 Mgr. Veronika Kadlecová 1/LS PZ 

Hra na hudební 
nástroj II. 

0p+26c zp 2 Mgr. Tomáš Vránek 1/LS PZ 

Dramatické hry 
v MŠ II. 

0p+26s zp 2 Mgr. Veronika Kadlecová 2/ZS PZ 

Hra na hudební 
nástroj III. 

0p+26c zp 2 Mgr. Tomáš Vránek 2/ZS PZ 

Arteterapie a 
artefiletika s dětmi 
předškolního věku 

 
0p+26s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

 
2/LS 

 
PZ 

Kurz logopedické 
prevence 

26p+26s zk 3 Mgr. Kateřina Habrdová 2/LS PZ 

Hra na hudební 
nástroj IV. 

0p+26c zp 2 Mgr. Tomáš Vránek 2/LS PZ 

Prostorová tvorba 
- keramika 

0p+26s zp 2 Mgr. Josef Lorenc, Ph.D. 3/ZS PZ 

Náročná témata 
v mateřské škole 

0p+26s zp 2 Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 3/ZS PZ 

Prevence školních 
obtíží – MŠ 

13p+13s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 3/ZS PZ 

podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 24 kreditů 

Povinně volitelné předměty – cizí jazyk 

Anglický jazyk 
v MŠ I. 

0p+26s zp 2 
Mgr. Kateřina Dvořáková,Ph.D.(50%) 

Mgr. Eva Pártlová (50 %) 
1/LS 

 

Německý jazyk 
v MŠ I. 

0p+26s zp 2 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 1/LS 
 

Anglický jazyk 
v MŠ II. 

0p+26s zp 2 
Mgr. Kateřina Dvořáková,Ph.D.(50%) 

Mgr. Eva Pártlová (50 %) 
2/ZS 

 



Německý jazyk 
v MŠ II. 

0p+26s zp 2 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 2/ZS 
 

podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 4 kredity 

Volitelné předměty 

učitelská propedeutika 

Praktické aplikace 
psychologie citové 
vazby 

 
0p+26s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Zuzana Štefánková 

 
ZS/LS 

 

Aktuální témata 
předškolní 
pedagogiky 

 

0p+26s 
 

zp 
 

2 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) 
Mgr. Alena Krejčová (50 %) 

 

ZS/LS 

 

Zážitková 
pedagogika 

0p+26s zp 2 
Mgr. Lukáš Laibrt (50 %) 

Mgr. Martina Blažková (50 %) 
ZS/LS 

 

podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 2 kredity 

oborová složka s didaktikou 

Výtvarné techniky 
a jejich vedení 

0p+26s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová ZS/LS 
 

Estetická témata v 
předškol. 
vzdělávání 

 
0p+26s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Veronika Kadlecová 

 
ZS/LS 

 

Praktické a 
konstrukční 
činnosti 

 

0p+26s 
 

zp 
 

2 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.(50 %) 

PhDr. Eva Roučová, Ph.D. (25 %) 
Mgr. Tomáš Sosna (25 %) 

 

ZS/LS 

 

Seminář 
Pedagogiky Franze 
Ketta 

 

0p+26s 
 

zp 
 

2 
 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. 
 

ZS/LS 

 

Cizí jazyk v 
mateřské škole - 
NJ 

 
13p+13s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

 
ZS/LS 

 

podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 2 kredity 

Bakalářská práce 

Bakalářská práce I. 
– projekt BP 

0p+0s zp 4 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

vedoucí BP 
2/LS 

 

Bakalářská práce 
II. 

0p+0s zp 4 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

vedoucí BP 
3/ZS 

 

Bakalářská práce 
III. – závěrečná 
redakce 

 

0p+0s 
 

zp 
 

4 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

vedoucí BP 

 

3/LS 

 

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

Označení 
studijního plánu 

Učitelství pro mateřské školy (kombinované studium) 

Povinné předměty 

 

Název předmětu 
rozsah způsob 

ověř. 
počet 

kreditů 

 

Vyučující 
dop. 

roč./se 
m. 

Typ 
předm. 

Úvod do studia 
učitelství 

   doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. – 
garant bloku 

  

Úvod do studia 
učitelství (úvodní 
kurz) 

 

4p+4s 
 

zp 
 

2 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

(50 %) 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) 

 

1/ZS 
 

PZ 

Úvod do 
pedagogiky a 
dějiny pedagogiky 

 
 

4p+4s 

 
 

zk 

 
 

3 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 
(50 %) 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 
(50 %) 

 
 

1/ZS 

 
 

ZT 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/30.html
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Úvod do 
psychologie 

4p+4s zp 2 
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) 

psycholog z praxe (50 %) 
1/ZS ZT 

Osobnostní a 
sociální rozvoj 
učitele I. 

   
Mgr. Petra Waldaufová 

- garant bloku 

  

Osobnostní a 
sociální výcvik 

0p+8s zp 2 Mgr. Petra Waldaufová 1/ZS PZ 

Biologie dítěte a 
kurz první pomoci 

8p+8s zp 2 RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 1/ZS PZ 

Oborová složka 
s didaktikou 

   Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 
- garant bloku 

  

Hry v mateřské 
škole 

0p+8s zp 2 Mgr. Eva Svobodová 1/ZS PZ 

Čtenářská 
pregramotnost I. 

4p+4s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 1/ZS PZ 

Tělesná výchova 
pro MŠ 
s didaktikou I. 

 
2p+10s 

 
zp 

 
2 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (30 %) 
Mgr. Petra Fišerová (70 %) 

 
1/ZS 

 
PZ 

Úvod do výtvarné 
kultury 

4p+4s zp 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 1/ZS PZ 

Dítě a svět I. 4p+4s zp 2 PhDr. Jan Petr, Ph.D. 1/ZS PZ 

Předškolní 
pedagogika 

 
4p+4s 

 
zk 

 
3 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Dita Podhrázská (50 %) 

 
1/LS 

 
ZT 

Vývojová 
psychologie 

4p+4s zp 2 
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) 

psycholog z praxe (50 %) 
1/LS ZT 

Osobnostní a 
sociální rozvoj 
učitele II. 

   
Mgr. Ivana Bambasová – garant 

bloku 

  

Hlasová a řečová 
výchova pro 
učitele 

 
0p+8s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Ivana Bambasová 

 
1/LS 

 
PZ 

Oborová složka 
s didaktikou 

   
Mgr. Eva Svobodová – garant bloku 

  

Čtenářská 
pregramotnost II. 

4p+4s zk 3 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) 

Mgr. Gabriela Nohavová (50 %) 
1/LS PZ 

Tělesná výchova 
pro MŠ 
s didaktikou II. 

 

0p+8s 
 

zp 
 

2 
 

Mgr. Dita Podhrázská 
 

1/LS 
 

PZ 

Výtvarné činnosti 
v MŠ 

0p+8s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 1/LS PZ 

Dítě a svět II. 4p+4s zk 3 PhDr. Jan Petr, Ph.D. 1/LS PZ 

Komunikace 
s dětmi 

0p+8s zp 2 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) 

Mgr. Veronika Kadlecová (50 %) 
1/LS PZ 

Filozofie pro děti 0p+8s zp 2 
Mgr. Lukáš Laibrt (50 %) 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) 
1/LS PZ 

Psychologie 
osobnosti pro 
učitele 

 
4p+4s 

 
zp 

 
2 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) 
psycholog z praxe (50 %) 

 
2/ZS 

 
ZT 

Speciální 
pedagogika I. 
(základy speciální 
pedagogiky, 
inkluzivní 
didaktika) 

 

 

4p+4s 

 

 

zp 

 

 

2 

 

 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

 

 

2/ZS 

 

 

ZT 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/41.html
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Metody 
pedagogického 
výzkumu 

 
4p+4s 

 
zp 

 
2 

 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

 
2/ZS 

 
ZT 

Oborová složka 
s didaktikou 

   
Mgr. Dita Podhrázská – garant bloku 

  

 

Kurikulum MŠ 
 

4p+4s 
 

zp 
 

2 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

(50 %) 
Mgr. Dita Podhrázská (50 %) 

 

2/ZS 
 

ZT 

Matematická 
pregramotnost 

4p+4s zk 3 
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Petra Waldaufová (50 %) 
2/ZS PZ 

Hudební činnosti 
v MŠ 

4p+4s zp 2 Mgr. Petra Waldaufová 2/ZS PZ 

Environmentální a 
polytechnická 
výchova 

 
4p+4s 

 
zp 

 
2 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (50 %) 

 
2/ZS 

 
PZ 

Tvořivá dramatika 4p+4s zp 2 Mgr. Veronika Kadlecová 2/ZS PZ 

Sociální 
psychologie 

4p+4s zp 2 Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 2/LS ZT 

Pedagogická 
diagnostika 

4p+4s zk 3 
Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (50 %) 
Mgr. et Bc. Martina Lietavcová (50 %) 

2/LS ZT 

Speciální 
pedagogika II. 

4p+4s zk 3 PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 2/LS ZT 

Alternativní 
vzdělávací 
programy 

 
4p+4s 

 
zp 

 
2 

Mgr. Petra Waldaufová (80 %) 
Mgr. Eva Muroňová (20 %) 

 
2/LS 

 
PZ 

Oborová složka 
s didaktikou – 
Aplikované 
předměty I. 

    

Mgr. Eva Svobodová – garant bloku 

  

Integrovaný blok I. 
(integrované 
vzdělávání, 
propojení 
pregramotností 
v kontextu 
vzdělávacích 
oblastí) 

 

 

 

20s 

 

 

 

zk 

 

 

 

8 

 

Mgr. Eva Svobodová (20 %) 
Mgr. Dita Podhrázská (20 %) 
Mgr. Petra Waldaufová (20 %) 
Mgr. Veronika Kadlecová (20 %) 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (20 %) 

 

 

 

2/LS 

 

 

 

PZ 

Práce se třídou MŠ 
a utváření jejího 
klimatu 

 
0p+8s 

 
zp 

 
2 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) 
Mgr. Veronika Kadlecová (25 %) 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (25 %) 

 
2/LS 

 
PZ 

Pedagogická 
psychologie 

4p+4s zk 3 
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Marie Najmonová (50 %) 
3/ZS ZT 

Základy pediatrie 
pro učitele MŠ 

8p+0s zp 2 MUDr. Karla Filípková 3/ZS PZ 

Osobnostní a 
sociální rozvoj 
učitele III. 

    
Mgr. Eva Svobodová – garant bloku 

  

Profesní identita 
učitele 

0p+8s zp 2 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (50 %) 
3/ZS PZ 

Praktická agenda 
budoucího učitele 

   
Mgr. Alena Krejčová – garant bloku 

  

Management 4p+4s zp 2 Mgr. Alena Krejčová 3/ZS PZ 

Oborová složka 
s didaktikou – 
Aplikované 
předměty II. 

    

Mgr. Dita Podhrázská – garant bloku 

  

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/41.html


Integrovaný blok 
II. (integrované 
vzdělávání, 
propojení 
pregramotností 
v kontextu 
vzdělávacích 
oblastí) 

 

 

 

20s 

 

 

 

zk 

 

 

 

8 

 

Mgr. Dita Podhrázská (20 %) 
Mgr. Eva Svobodová (20 %) 

Mgr. Petra Waldaufová (20 %) 
Mgr. Veronika Kadlecová (20 %) 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (20 %) 

 

 

 

3/ZS 

 

 

 

PZ 

Dítě se SVP v MŠ – 
didaktické přístupy 

4p+4s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 3/ZS PZ 

Informační 
technologie 
v předškolním 
vzdělávání 

 

4p+4s 

 

zp 

 

2 

 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

 

3/ZS 

 

PZ 

Rozvoj 
komunikačních 
kompetencí učitele 
(komunikace 
rodina – škola, 
v rámci kolektivu) 

 

 

0p+8s 

 

 

zp 

 

 

2 

 

 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

 

 

3/LS 

 

 

PZ 

Praktická agenda 
budoucího učitele 

   Mgr. Petra Waldaufová – garant 
bloku 

  

Uvádění 
začínajícího učitele 
do praxe 

 
0p+8s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Petra Waldaufová 

 
3/LS 

 
PZ 

Aplikované 
předměty IV. 

   
Mgr. Eva Svobodová – garant bloku 

  

Evaluace 0p+8s zp 3 Mgr. Eva Svobodová 3/LS PZ 

Reflektivní 
seminář 

0p+8s zp 3 Mgr. Veronika Kadlecová 3/LS PZ 

Praxe 

 
Název praxe 

 
Rozsah 

způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

 
Vyučující 

dop. 
roč./se 

m. 

Typ 
předm. 

Průběžná 
pedagogická praxe 
I. 

týden 
+ 4s 

 

zp 
 

3 
 

Mgr. Eva Svobodová 
 

1/ZS 

 

Týdenní 
pedagogická praxe 
I. 

týden 
+ 4s 

 
zp 

 
3 

 
Mgr. Eva Svobodová 

 
1/LS 

 

Průběžná 
pedagogická praxe 
II. 

týden 
+ 4s 

 
zp 

 
3 

 
Mgr. Petra Waldaufová 

 
2/ZS 

 

Týdenní 
pedagogická praxe 
II. 

týden 
+ 4s 

 

zp 
 

3 
 

Mgr. Dita Podhrázská 
 

2/LS 

 

Asistentská praxe 
týden 
+ 4s 

zp 4 Mgr. Petra Waldaufová 3/ZS 
 

Souvislá 
pedagogická praxe 

2 týdny 
+ 4s 

zp 10 Mgr. Veronika Kadlecová 3/LS 
 

Povinně volitelné předměty 

Hra na hudební 
nástroj I. 

2hod./ 
týden 

zp 2 Mgr. Tomáš Vránek 1/ZS PZ 

Pohádky v MŠ 
4p+4s zp 2 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) 
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (50 %) 

1/LS PZ 

Loutkové divadlo 0p+8s zp 2 Mgr. Eva Svobodová 1/LS PZ 



Dramatické hry 
v MŠ I. 

0p+8s zp 2 Mgr. Veronika Kadlecová 1/LS PZ 

Hra na hudební 
nástroj II. 

2hod./ 
týden 

zp 2 Mgr. Tomáš Vránek 1/LS PZ 

Dramatické hry 
v MŠ II. 

0p+8s zp 2 Mgr. Veronika Kadlecová 2/ZS PZ 

Hra na hudební 
nástroj III. 

2hod./ 
týden 

zp 2 Mgr. Tomáš Vránek 2/ZS PZ 

Arteterapie a 
artefiletika s dětmi 
předškolního věku 

 
0p+8s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

 
2/LS 

 
PZ 

Kurz logopedické 
prevence 

8p+8s zk 3 Mgr. Kateřina Habrdová 2/LS PZ 

Hra na hudební 
nástroj IV. 

2hod./ 
týden 

zp 2 Mgr. Tomáš Vránek 2/LS PZ 

Prostorová tvorba 
- keramika 

0p+8s Zp 2 Mgr. Josef Lorenc, Ph.D. 3/ZS PZ 

Náročná témata 
v mateřské škole 

0p+8s zp 2 Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 3/ZS PZ 

Prevence školních 
obtíží 

4p+4s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 3/ZS PZ 

podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 24 kreditů 

Povinně volitelné předměty – cizí jazyk 

Anglický jazyk 
v MŠ I. 

0p+8s zp 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 1/LS 
 

Německý jazyk 
v MŠ I. 

0p+8s zp 2 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 1/LS 
 

Anglický jazyk 
v MŠ II. 

0p+8s zp 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 2/ZS 
 

Německý jazyk 
v MŠ II. 

0p+8s zp 2 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 2/ZS 
 

podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 4 kredity 

Volitelné předměty 

učitelská propedeutika 

Praktické aplikace 
psychologie citové 
vazby 

 

0p+8s 
 

zp 
 

2 
 

Mgr. Zuzana Štefánková 
 

ZS/LS 

 

Aktuální témata 
předškolní 
pedagogiky 

 

0p+8s 
 

zp 
 

2 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) 

Mgr. Alena Krejčová (50 %) 

 

ZS/LS 

 

Zážitková 
pedagogika 

0p+8s zp 2 
Mgr. Lukáš Laibrt (50 %) 

Mgr. Martina Blažková (50 %) 
ZS/LS 

 

podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 2 kredity 

oborová složka s didaktikou 

Výtvarné techniky 
a jejich vedení 

0p+8s zp 2 Mgr. et Bc. Martina Lietavcová ZS/LS 
 

Estetická témata 
v předškolním 
vzdělávání 

 
0p+8s 

 
zp 

 
2 

 
Mgr. Veronika Kadlecová 

 
ZS/LS 

 

Praktické a 
konstrukční 
činnosti 

 

0p+8s 
 

zp 
 

2 
 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 
 

ZS/LS 

 

Seminář 
Pedagogiky Franze 
Ketta 

 

0p+8s 
 

zp 
 

2 
 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. 
 

ZS/LS 

 



Cizí jazyk v 
mateřské škole - NJ 

3p+3s zp 2 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. ZS/LS 
 

podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 2 kredity 

Bakalářská práce 

Bakalářská práce I. 
– projekt BP 

0p+0s zp 4 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

vedoucí BP 
2/LS 

 

Bakalářská práce 
II. 

0p+0s zp 4 
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

vedoucí BP 
3/ZS 

 

Bakalářská práce 
III. – závěrečná 
redakce 

 
0p+0s 

 
zp 

 
4 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 
vedoucí BP 

 
3/LS 

 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Studium je zakončeno absolvováním tří součástí státní závěrečné zkoušky z předškolní pedagogiky, psychologie 
dítěte a obhajoby portfolia. V rámci státní závěrečné zkoušky student dále obhajuje bakalářskou práci 
korespondující se studijním programem. 
Absolvování všech částí státní závěrečné zkoušky je podmínkou k úspěšnému ukončení celého studia. 
1. část SZZk – Předškolní pedagogika 
Obsah okruhů je definován následujícími předměty: 
Úvod do pedagogiky a dějiny pedagogiky, Předškolní pedagogika, Pedagogická diagnostika, Speciální 
pedagogika I., Speciální pedagogika II., Kurikulum MŠ I. 

2. část SZZk – Psychologie dítěte 
Obsah okruhů je definován následujícími předměty: 
Úvod do psychologie, Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti pro učitele, Sociální psychologie, 
Pedagogická psychologie 

3. část SZZk – Profesní portfolio 
Profesní portfolio se bude skládat ze tří částí. V první části student bude dokumentovat svou schopnost 
propojovat teoretické znalosti s praxí. Druhá část bude věnována materiálům orientovaných na sebereflexi 
studenta a třetí bude obsahovat výběrový materiál týkající se studenta ve vazbě na studovaný program. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Témata bakalářských prací budou vypisována v souvislosti s profesním zaměřením vyučujících v kontextu 

studijního programu. 

Návrhy témat kvalifikačních prací: 

Copingové strategie učitelů mateřských škol 

Dítě ze sociokulturně odlišného prostředí v mateřské škole 

Herní činnosti v mateřské škole 

Inkluzivní vzdělávání v prostředí mateřské školy 

Komunikace mateřské školy s rodinou 

Konstruktivistické přístupy k předškolní edukaci 

Práce učitele mateřské školy s neobvyklými tématy (smrt, homosexualita, migrace…) 

Respektující komunikace v mateřské škole 

Rozvoj kompetencí učitele mateřské školy 

Sebereflexe učitele ve vztahu k dovednostem rozvíjet pregramotnosti předškolníchdětí 

Tvorba školních vzdělávacích programů v prostředí mateřských škol 

Uplatňování prvků alternativní pedagogiky v předškolním vzdělávání 

Využití muzejní pedagogiky v prostředí mateřské školy 

Zapojení učitele mateřské školy do řízených činností 

Témata obhájených kvalifikačních prací: 

Hry a hračky dvouletých dětí 

Literatura pro děti v mateřské škole 

Mezigenerační učení a dítě předškolního věku 

Možnosti využití artefiletických činností v mateřské škole 

Nadané dítě v předškolním věku 

Odměny a tresty v předškolním vzdělávání 



Pěstování předmatematické gramotnosti 

Pohybové činnosti pro rozvoj obratnosti předškolních dětí 

Povědomí učitelů MŠ o syndromu CAN 

Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole 

Přínos vysokoškolského studia oboru Učitelství pro MŠ z pohledu učitelek zpraxe 

Seznamování s hudebními nástroji v mateřské škole 

Školní zralost a připravenost 

Vnímání času u předškolních dětí 

Využití her v mateřské škole ke kultivaci klíčových kompetencí 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

- 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do studia učitelství (úvodní kurz) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce na téma Učitel MŠ, jeho kompetence, role a profesní rozvoj, v kontextu směřování současné 
mateřské školy v rozsahu min. tří stran, ve které student prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou; dokáže 
vyjádřit vlastní názor (výstup do portfolia). 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 
Stručná anotace předmětu 

Úvodní kurz má za cíl seznámit studenty s vysokoškolským prostředím, které se vyznačuje určitými specifiky od 
vzájemného oslovování přes způsob studia a samostudia, práci s odbornou literaturou, specifika studovaného 
oboru, až po etické zásady povolání. Kurz proběhne ve dvou čtyřhodinových blocích. První blok bude zaměřen 
především na specifika vysokoškolského studia: 
1. Co znamená studium na vysoké škole, čím se liší od studia na střední škole. 
2. Specifika studia učitelství. Jaká jsou očekávání vůči vysokoškolským studentům. 
3. Jak nakládat s odbornou literaturou, jak psát odborný text. Jak využívat knihovnu (návštěva univerzitní 
knihovny). 
4. Práce s portfoliem. 
Druhý blok má za cíl seznámit studenty s pojetím učitelství mateřské školy, s osobností učitele a jasně vymezit rámec, 
v jakém má student uvažovat o své budoucí profesi: 
5. Jaké je poslání a směřování současné mateřské školy? (široce socializační, zdůrazňující osobnostní přístup, 
filozofie společného vzdělávání) 
6. Co znamená být učitelem v mateřské škole? Jaké osobnostní charakteristiky jsou nezbytné? (důraz na postoje a 
morální hodnoty budoucích učitelů). 
7. Kompetence a role učitele. 
8. „Já“ jako student učitelství pro MŠ – základy sebereflexe 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada. 
Svobodová, E. & Vítečková, M. a kol. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. 
Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK. 
Doporučená literatura: 
Syslová, Z. (2019). Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer. 
Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou 2 x 4 hod. bloku se záměrem zorientovat studenta v problematice vysokoškolského 
studia v souvislosti s jeho profesním vývojem a perspektivou celoživotního vzdělávání. Na výuce se bude podílet  
garant studijního programu a učitel s dlouholetou praxí. 
První blok úvodního kurzu má za cíl uvést studenty do vysokoškolského prostředí, které se vyznačuje určitými 
specifiky od vzájemného oslovování po způsob studia a samostudia, formu vypracovávání seminárních prací a etické 
zásady studia na VŠ. V rámci bloku se studenti seznámí se základy práce s odborným textem a s pravidly pro vedení 
studijního (profesního) portfolia. Druhý blok má za cíl podrobně seznámit studenty s pojetím oboru učitelství 
mateřské školy, s osobností učitele, jeho morálními charakteristikami a zásadami této profese. Vymezí jasně rámec, 
v jakém má student uvažovat o své budoucí profesi a nastíní morální zásady tohoto povolání. Položí základy pro 
pravdivou sebereflexi a sebepoznání studenta v roli předškolního pedagoga a připraví jej na práci s profesním 
portfoliem. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do pedagogiky a dějiny pedagogiky 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování 
výzkumného projektu a jeho prezentace. Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je položit teoreticko-praktické základy 
pro budoucí vytváření učitelské identity v následujících oblastech: pedagog MŠ (jeho kompetence, požadavky  
na profesi učitele MŠ, osobnost učitele MŠ, tradice vzdělávání), mateřská škola a školství (úkoly, které řeší 
mateřská škola ve 21. století, základní informace o RVP PV, ŠVP), dítě v MŠ, jeho rozvoj, výchova a jeho 
problémy, pojetí dítěte v edukaci v MŠ, rodiče jako partneři MŠ. 
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s rolemi pedagoga MŠ a bude se učit odlišovat 
tradiční a alternativní pojetí výchovy, předškolní práce s dětmi v podobě diskusních témat, kde student bude 
aktivně pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studenti získají znalostní základ proto, aby mohli 
absolvovat první praxi a seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím 

různých forem praxe. 
Obsah přednášek: 
I. ÚVOD DO STUDIA PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKY 
1. Jak efektivně studovat na vysoké škole, jaké druhy pramenů a literatury v oblasti pedagogiky jsou k dispozici, 
jak pracovat s informacemi. 
2. Jak získávat informace z praxe, jak poznávat realitu školního života, jaká data o kvalitě škol v ČR má e 
k dispozici (ČŠI, PISA, OECD). 
3. Pedagogika a struktura pedag. vědy, struktura přípravy na PF JU, praxe během studia, portfolio. 
II. OTÁZKY PROFESE UČITELSTVÍ 
4. Hledání poslání a role učitele MŠ. 
5. Kompetence a vlastnosti učitele MŠ. 
III. OTÁZKY TRADIC ŠKOLY A ŠKOLSTVÍ 
6. Tradice evropské vzdělanosti. 
7. Tradiční a reformní školy. 
8. Alternativní školy. 
9. Úkoly školy ve 21. století. 
IV. ŽÁK a RODIČE 
10. Role žáka, jaké jsou dnes děti a jakou generaci vzděláváme? (specifika dítěte a jeho chování v edukačním 
prostředí). 
11. Rodiče a modely spolupráce mezi rodinou a školou, vytváření vize moderní školy založené na její 
otevřenosti. 
12. Škola a její lidé – další profese a role ve škole. 
13. Závěrečné shrnutí problematiky. 
Obsah seminářů: 

1. Pedagogika vnímaná jako moderní věda. Pedagogika a její znaky, předmět pedagogiky a analýza základních 
pedagogických kategorií, struktura pedagogických disciplín. 
2. Pedagogický výzkum, výzkumné metody pedagogiky, základní orientace v publikacích pedagogiky. 
3. Česká výchovně vzdělávací soustava, struktura školství ve srovnání se zahraničím (jen vybrané země.) 



 

4. Vývoj učitelské profese. 
5. Profesní kompetence učitele. 
6. Osobnost učitele, učitel a etika jeho práce. 
7. Role učitele, učitel, žák a rodina. 
8. Výchovně vzdělávací proces a jeho klíčové kategorie (cíl, výukové metody, organizační formy atd.) 
9. Profesní činnosti učitele, výchovní poradce, osobní asistent, asistent pedagoga, metodik prevence, školní 
psycholog. 

10. Výstupy, mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání, vzdělávání jinde ve světě – kde je dobré školství? 
11. Dokumenty (Bílá kniha, školský zákon, rámcové vzdělávací programy aj.). 
12. Evropská politika ve vzdělávání. Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED. 
13. Závěrečné prezentace studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Dvořáková, M. (2015). Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. 
Jůva, V. (1997). Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido. 
Doporučená literatura: 
Bauman, Z. (2008). Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia. 
Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 

Palouš, R. (1991). Čas výchovy. Praha: SPN. 
Pelikán, J. (2007). Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum. 
Pelikán, J. (1997). Výchova pro život. Praha: Nakladatelství ISV. 
Pelikán, J. (2002). Pomáhat být. Praha: Karolinum. 

Průcha, J., ed. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2015). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál. 
Vališová, A. (1998). Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum. 
Vašutová, J. (1998). Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenční výukou. Výstupem bude 
zpracovaná seminární práce. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do psychologie 

Typ předmětu ZT dop. 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 

Vypracování seminární práce – přiblížení zvoleného tématu a jeho aplikace do prostředí MŠ; rozsah 3–5 stran. 
Dále vyplnění a vyhodnocení předložených osobnostních testů a následná reflexe své osobnosti. 
Zápočet je udělen v rámci konzultace nad uvedenými pracemi. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 
psycholog z praxe (50 %) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Tématem předmětu jsou základní poznatky z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou zásadní 
pro porozumění zákonitostem utváření osobnosti. Studenti se seznamují se stručnou historií psychologie – 
psychologií raných vztahů, dále s myšlenkami humanistické a pozitivní psychologie. Současně obrací pozornost 
k vlastní osobnosti, diagnostikují si své vlastnosti, podrobují se sebereflexi. 
Důraz je kladen na porozumění osobnostnímu přístupu a propojení uvedených myšlenkových zdrojů s principy 
v současném pojetí předškolního vzdělávání. 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Determinace osobnosti – vrozené + získané. 
2. Triáda vlastností – temperament, charakter. 
3. Triáda vlastností – schopnosti (inteligence – teorie Cattela +Gardnera). 
4. Emoční inteligencea psychická odolnost, jejich zdroje a možnosti jejich posilování. 
5. Primární socializace dítěte (rodina, rodinný vých. styl, multikulturní kontext, střet hodnot rodiny a 
společnosti). 
6. Poznatky psychoanalytické ps. - Vliv raných vztahů na osobnost dítěte – citová vazba (attachment), 
sourozenecké konstelace. 
7. Učení a poznatky behaviorismu; tvarování + naučená bezmocnost. 
8. Sociální učení. 
9. Poznatky humanistické psychologie – struktura vnitřní motivace+ seberealizace. 
10. Humanistická psychologie a její inspirace pro výchovu – bezvýhradné přijetí; autenticita; empatie. 
11. Psychická deprivace, subdeprivace a syndrom CAN – projevy. 
12. Psychická zátěž, stres. 
13. Normalita. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál. 
Helus, Z. (2018). Úvod do psychologie. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Bariso, J. (2019). EQ, emoční inteligence v každodenním životě: aby emoce neškodily, ale pomáhaly: praktický 
průvodce emoční inteligencí. Praha: Metafora. 
Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál. 
Helus, Z. (2015). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. 
Gardner, H. (2018). Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál. 
Keogh, B. (2007). Temperament ve třídě. Praha: Grada. 
Langmeier, J., & Matějček, Z. (2011). Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum. 
Matějček, Z. (2017). Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad, 2017 
Miková, Š., & Stang, J. (2010). Typologie osobnosti u dětí: využití ve výchově a vzdělávání. Praha: Portál. 



Paulík, K. (2017). Psychologie lidské odolnosti: adaptace a co ji ovlivňuje, zvládání stresu a řešení problémů, 
psychická odolnost a jak ji rozvíjet. Praha: Grada. 
Poláčková Šolcová, I. (2018). Emoce: regulace a vývoj v průběhu života: funkce a zákonitosti emocí, sociální a 
kulturní souvislosti, měření emocí. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednáška a 4 hod. seminář). Ověření výsledků bude 
formou seminární práce – přiblížení zvoleného tématu a jeho aplikace do prostředí MŠ; rozsah 3–5 stran. Dále 
vyplnění a vyhodnocení předložených osobnostních testů a následná reflexe své osobnosti. 

Zápočet je udělen v rámci konzultace nad uvedenými pracemi. 
1. Determinace osobnosti – vrozené + získané. 
2. Triáda vlastností – temperament, charakter, schopnosti (inteligence). 

3. Emoční inteligencea psychická odolnost, jejich zdroje a možnosti jejich posilování. 
4. Primární socializace dítěte (rodina, rodinný vých. styl, multikulturní kontext, střet hodnot rodiny a 
společnosti). 
5. Poznatky psychoanalytické ps. - Vliv raných vztahů na osobnost dítěte – citová vazba (attachment), 
sourozenecké konstelace. 

6. Poznatky humanistické ps. – struktura vnitřní motivace, význam bezvýhradného přijetí. 
7. Psychická deprivace, subdeprivace a syndrom CAN – projevy. 
8. Normalita. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Osobnostní a sociální výcvik 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

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 

Studijní výsledky budou ověřeny seminární prací. Další podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na 
seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Petra Waldaufová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Petra Waldaufová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem semináře je zprostředkovat studentům sebereflexi, kultivaci sebepojetí, podporu osobnostního zrání, 
zakotvení ve vlastním prožívání. Součástí semináře je též práce na profesním zakotvení, motivaci k profesi i  
budování profesní identity. Student se učí pracovat s vlastními emocemi, využívat různých technik ke zvládání 
zátěže apod. Rozvoj komunikačních dovedností a strategií. Student získá rámcovou představu o své osobnostní 
výbavě, slabých a silných stránkách, motivaci k profesi. 
Obsah seminářů: 
1. Poznání vlastní intuice. 
2. Naslouchání, práce s odlišnými názory. 
3. Komunikace bez předsudků. 
4. Sebehodnocení, sebereflexe. 
5. Osobnost pedagoga: já jako pedagog. Typy osobnosti. 
6. Nonverbální komunikace. 

7. Verbální komunikace. 
8. Rozvoj komunikačních schopností. 
9. Posilování schopnosti improvizace. 
10. Techniky zvládání zátěže. 

11. Sociální rozvoj, kooperace. 
12.–13. Profesní koláže. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Praha: Portál. 
Buzan, T. (2003). Jděte na to chytře. Praha: Columbus. 
Ellis, A. (2002). Trénink emocí. Praha: Portál. 
Heřmanová, V. (2004). Profesní sebepojetí učitelů. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 
Kříž, P. (2005). Kdo jsem, jaký jsem: aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a 
sebepojetí. Kladno: AISIS. 

Keirsey, D., & Bates, M. (2006). Jaký jste typ osobnosti? Praha: Grada. 
Kolář, J., & Lazarová, B. (2008). K sobě, k druhým, k profesi: teorie, programy a metody osobnostního a 
sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Brno: MU. 
Mareš, J., & křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole - vybrané kapitoly k tématu. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister& Principal. 
Valenta, J. (2000). Učit se být, Agent. Praha: Strom. 
Wheelis, A. (2003). Naslouchání. Praha: Triton. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Cílem semináře je zprostředkovat studentům sebereflexi, kultivaci sebepojetí, podporu osobnostního zrání, 
zakotvení ve vlastním prožívání. Součástí semináře je též práce na profesním zakotvení, motivaci k profesi i 
budování profesní identity. Student se učí pracovat s vlastními emocemi, využívat různých technik ke zvládání 
zátěže apod. Rozvoj komunikačních dovedností a strategií. Student získá rámcovou představu o své osobnostní 
výbavě, slabých a silných stránkách, motivaci k profesi. 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. Výstupem bude seminární práce na téma Jápedagog. 
1. Seznámení. Poznání vlastní intuice. Naslouchání, práce s odlišnými názory. Komunikace bez předsudků. 
Sebehodnocení, sebereflexe. Osobnost pedagoga: já jako pedagog. Jaký jste typ osobnosti? 
2. Nonverbální komunikace. Verbální komunikace. Rozvoj komunikačních schopností. Posilování schopnosti 
improvizace. Techniky zvládání zátěže. Sociální rozvoj, kooperace. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Adaptační kurz 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 3 dny kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast (plná docházka) na 3 denním kurzu a jeho písemnáreflexe. 

Garant předmětu Mgr. Lukáš Laibrt 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede adaptační kurz 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (50 %) – vede adaptační kurz 
Mgr. Martina Blažková (50 %) – vede adaptační kurz 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je prostřednictvím herních aktivit, pobytu v přírodě a principů zážitkové pedagogiky seznámit 
studenty prvního ročníku s kulturou vysoké školy, vysokoškolského života a se strukturou studijního programu. 
Student se v průběhu kurzu formou aktivní účasti na programu seznámí s principy zážitkové pedagogiky a tuto 
zkušenost následně reflektuje. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 

Doporučená literatura: 
Franc, D., Martin, A., & Zounková, D. (2007). Učení zážitkem a hrou. Brno:Cpress. 
Macků, R. (2016). Pohyb na adaptačních kurzech. In Švamberk Šauerová, M. (ed.), Benefity využití sportovních 
a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (s. 243-253). Praha: Palestra. 

Macků, R., & Blažková, M. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty Studia Kinanthropologica, 
České Budějovice: Pedagogická fakulta, 19, 3, s. 165-169. 
Slejšková, L. (ed.) (2011). Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení 
žáků. Praha: Prázdninová škola Lipnice. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Adaptační kurz není v kombinované formě studia zařazen. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Biologie dítěte a kurz první pomoci 

Typ předmětu PZ dop. 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 

Docházka na seminář (min. 80 %), seminární práce, zápočtový test. 

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět poskytuje nezbytné teoretické a praktické základy z oblasti biologie člověka pro studenty učitelství 
pro mateřské školy. Student získá jak kompetence vzdělávací (definováno v RVP PV v roce 2018 jako vzdělávací 
oblast Dítě a jeho tělo), tak kompetence profesní (obecný cíl vzdělávání „zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
žáků“ – zákon č. 561/2004 Sb., § 2, čl. 2). 
Obsah přednášek: 
1. Úvod. Vývoj pasivního pohybového aparátu těla a jeho patologie. 
2. Vývoj aktivního pohybového aparátu těla a jeho patologie. 
3. Kardiovaskulární systém a jeho patologie. 
4. Trávicí systém. Výživa člověka. Alergie a potravinovéintolerance. 
5. Dýchací a vylučovací systém a jejich patologie. 
6. –8. Systém nervový. Biologický základ jeho patologií. 
9. Smysly a jejich patologie. 

10. Endokrinní systém a nejčastější patologie. 
11. –12. Fyzický ontogenetický vývoj člověka, věkové specifičnosti, nejčastější onemocnění vázaná na věková 
období, vývojové poruchy a jejich projevy. 
13. Hygiena fyzická a duševní. Civilizační choroby. 

Obsah seminářů: 
1.–8. Kurz první pomoci (vedený členem první pomoci) 
Teoretické a praktické základy poskytování první pomoci pro pedagogy. Úvod do problematiky, základní pojmy. 
Laická první pomoc: aktivace ZZS, život zachraňující úkony, neodkladná resuscitace. Úrazové a neúrazové 
naléhavé stavy, nebezpečí vyplývající z prostředí a rekreačních aktivit, nebezpečí a úskalí dětského věku a náhlé 
příhody u dětí. Ochrana člověka za mimořádných událostí – základní pojmy, varování před nebezpečím, jak se 
zachovat při vzniku mimořádné situace. Příklady mimořádných situací (zejména požár v budově, dopravní  
nehoda, hromadné neštěstí, povodeň, útočník ve škole). 
9.–13. Seminář k didaktice tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, včetně didaktiky první pomoci pro děti 
MŠ. 
Student získá nezbytné teoretické základy z oblasti biologie člověka, zdravotní prevence a první pomoci 
potřebné pro kvalifikovanou výchovnou a vzdělávací práci s dětmi. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Machová, J. (2016 a novější). Biologie člověka pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 
Karolinum. 
Novotný, I., & Hruška, M. (2015 a novější). Biologie člověka. Praha: Fortuna. 
Zdravotník zotavovacích akcí. (2017 a novější). Praha: Český červenýkříž. 
Doporučená literatura: 
Drozdová, E., Klinkovská, L., & Lízal, P. (2015 a novější). Přírodopis 8 - Biologie člověka. Brno: Nová škola. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8p + 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou 8 hod. přednášky a 8 hod. semináře. Docházka na seminář (min. 80 %), seminární 
práce, zápočtový test. 

Obsah přednášek: 
1. Úvod. Didaktika vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo, včetně didaktiky první pomoci pro děti předškolního věku. 
2. Vývoj pasivního pohybového aparátu těla a jeho patologie. Vývoj aktivního pohybového aparátu těla a jeho 
patologie. 
3. –4. Kardiovaskulární systém a jeho patologie. Trávicí systém. Výživa člověka. Alergie a potravinové 
intolerance. Dýchací a vylučovací systém a jejich patologie. 
5.–6. Systém nervový. Biologický základ jeho patologií. Smysly a jejich patologie. Endokrinní systém a nejčastější 
patologie. 
7. Fyzický ontogenetický vývoj člověka, věkové specifičnosti, nejčastější onemocnění vázaná na věková období, 
vývojové poruchy a jejich projevy. 

8. Hygiena fyzická a duševní. Civilizační choroby. 
Obsah seminářů: 
Kurz první pomoci (vedený členem první pomoci) 

Teoretické a praktické základy poskytování první pomoci pro pedagogy. Úvod do problematiky, základní pojmy. 
Laická první pomoc: aktivace ZZS, život zachraňující úkony, neodkladná resuscitace. Úrazové a neúrazové 
naléhavé stavy, nebezpečí vyplývající z prostředí a rekreačních aktivit, nebezpečí a úskalí dětského věku a náhlé 
příhody u dětí. Ochrana člověka za mimořádných událostí – základní pojmy, varování před nebezpečím, jak se 
zachovat při vzniku mimořádné situace. Příklady mimořádných situací (zejména požár v budově, dopravní 
nehoda, hromadné neštěstí, povodeň, útočník veškole). 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hry v mateřské škole 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou, ústní a u prezenčního studia praktickou. Podmínkou pro 
udělení zápočtu je zpracování písemné reflexe na určenou knihu z doporučené literatury, vedení zásobníku her 
a hrových činností a aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Hra jako prostředek komunikace i metoda vzdělávání v mateřské škole – praktické uvedení do světa her 
v mateřské škole (hry se jmény). 
2. Filozofie her: Fink, Huizing, Cailloise, Berne atd. – filozofie her – Jak si lidé hrají – počátky hry v mateřské 
škole. 
3. Zákonitosti her: co dělá hru hrou a kdy hra končí (hry pro sociální rozvoj a vzájemné poznávání). 

4. Volná a řízená hra, učební potenciál hry, soulad s RVP PV. 
5. Hra pro rozvoj smyslového vnímání, pohybové hry a jejich význam. 
6. Role učitelky ve hrách dětí. 
7. Dělení her podle motivace (alea, ilinx, mimikry a agón), způsoby motivace v mateřské škole. 
8. Nebezpečí agonálních her a prosociální hry. 
9. Úpravy a tvorba nových her podle věkových skupin paidia ludus. 
10. Hry pro dvouleté děti. 
11. Hra jako prostředek vytváření klimatu třídy, tréninkové hry. 
12. Role hry v přípravě na školu. 
13. Praktická prezentace zadání hry dětem různých věkových skupin, prezentace motivačních mechanismů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Caiatiová, M. a kol. (1995). Volná hra. Praha: Portál. 
Suchánková, E. (2014). Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 

Berne, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál. 
Caillois, R. (1998). Hry a lidé. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon. 
Helus Z. (2005). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál. 
Huizing, J. (1972). Homo ludes. Praha: Mladá fronta. 
Koťátková S. (2005). Hry v mateřské škole v teorii i praxi. Praha: Grada. 

Svobodová, E. 2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 
1. blok: Hra jako prostředek komunikace i metoda vzdělávání v mateřské škole – praktické uvedení do světa 
her v mateřské škole (hry se jmény). Filozofie her: Fink, Huizing, Cailloise, Berne atd. – filozofie her – Jak si lidé 
hrají – počátky hry v mateřské škole. Zákonitosti her: co dělá hru hrou a kdy hra končí (hry pro sociální rozvoj a 
vzájemné poznávání). Volná a řízená hra, učební potenciál hry, soulad s RVP PV. 
2. Role učitelky ve hrách dětí. Dělení her podle motivace (alea, ilinx, mimikry a agón) – nebezpečí agonálních 
her a prosociální hry. Úpravy a tvorba nových her podle věkových skupin paidia ludus. Hry pro dvouleté děti.  
Hra jako prostředek vytváření klimatu třídy, tréninkové hry. Role hry v přípravě na školu. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Čtenářská pregramotnost I. 

Typ předmětu PZ dop. 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 

Podmínkou pro udělení zápočtu je orientace v problematice, aktivní účast při výuce, četba a zpracování obsahu 
minimálně deseti dětských knih do čtenářského deníku. Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a 
ústní. 

Garant předmětu Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem semináře je seznámit účastníky se současnými pohledy na rozvoj gramotnosti v předškolním věku (s 
koncepcí emergentně-spontánně se rozvíjející gramotnosti a s psychogenetickými teoriemi vývoje psané řeči), 
které zdůrazňují především respekt k individualitě dítěte, jeho aktivní roli při získávání vhledu do světa psané 
řeči, přičemž kladou důraz na literárně bohaté a podnětné prostředí. Seminář je zaměřen na pojmenování 
základních mechanismů působících na rozvíjení pregramotnostních dovedností dítěte, zabývá se úlohou rodiny, 
seznamuje s kompenzačními programy, nabízí praktické aktivity, které podporují efektivní rozvoj dítěte v této 
oblasti. 
Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Čtenářská gramotnost – definice, etapy, celostní princip v rozvoji gramotnosti. 
2. Mezinárodní kontext – výsledky PISA, PIRLS, předčtenářské dovednosti dětí předškolního věku v rámci 
výzkumů v ČR. 

3. Období tzv. pregramotnosti (charakteristika, význam). 
4. Důvody pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v předškolním věku (kvantitativní, kvalitativní), zaměřenost 
předškolní přípravy z hlediska rozvíjení gramotnosti. 

5. Čtenářská pregramotnost – oblast postojová (vztah ke čtení ačtenářství). 
6. –7. Čtenářská pregramotnost – oblast dovednostní (prediktory čtenářské gramotnosti, úrovně fonologického 
a morfologického uvědomění, grafémo-fonémové korespondence, slovní zásoby, myšlení, paměti, zrakového 
vnímání a prostorové, pravolevé a časové orientace). 

8.–9. Počáteční čtení a psaní (současné pojetí výuky, současné metody výuky čtení a psaní). 
10.–11. Rozvíjení pregramotnostních dovedností (způsoby práce a konkrétní aktivity, využívání čtenářských 
strategií). 
12.–13. Vytvoření čtenářských kostek pro práci s textem a knihou a rozvíjení čtenářských strategií. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Homolová, K. (2012). Rozvíjení čtenářské pregramotnosti a tvorba čtenářské prekompetence u předškolních 
dětí. In Wildová, R. et al. Čtenářská gramotnost a její podpora ve škole (s.17–36). Praha: PedF UK. 

Helus, Z. (2012). Reflexe nad problémy gramotnosti. Pedagogika 1-2, 205–210. 
Kropáčková J., Wildová, R., & Kucharská A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním 
období. Pedagogická orientace 24(4). 

Mertin, V., (2010). Podpora a rozvoj čtenářských dovedností v předškolním věku. In Mertin & V., Gillernová, I. 
Psychologie pro učitelky mateřské školy, (s.163–172). Praha: Portál. 
Tomášková, I. (2015). Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost. Praha: Portál. 
Vítečková, M., & Matalová, T. (2018). Pojetí čtenářské pregramotnosti u učitelů mateřských škol a jejich další 
vzdělávání v této oblasti. In Nohavová, A. et al. Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti (s. 26-41). 
Praha: EDUKO. 
Rybárová, E. (2018): Čtenářská pregramotnost v RVP PV. Praha: Projekt OP VVV Podpora pregramotností v 
předškolním vzdělávání reg. č.:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663. 



Dostupné z:https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2017/05/AnalyzaRVPRyb.pdf. 

Doporučená literatura: 
Kocurová, M. (2012). Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. Praha: UK, Pedagogická fakulta. 
Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Praha: UK, Pedagogická fakulta. 
Lietavcová, M., & Jošt, J. (2018). Přínos morfologického a fonologického uvědomění k počátečnímu čtení. In 
Nohavová, A. a kol. Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti (s. 42 – 52). Praha: EDUKO. 
Sotáková, H. (2012). ELDEL projekt. Pedagogika, 1-2, 22–33. 
Straková, J. et al. (2002). Vědomosti a dovednosti pro život: čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 
patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. 
Wildová, R. (2012). Rozvoj pregramotnosti a počáteční gramotnosti v kurikulu evropských zemí. Pedagogika, 
LXII. Praha: UK, Pedagogická fakulta. 
Zápotočná, O. (2005). Rozvoj počiatočnej literárnej framotnosti. In Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a 
primární pedagogika. Praha. Portál. 
Zelinková, O. (2012). Dyslexie v předškolním věku? Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Cílem je seznámit  
účastníky se současnými pohledy na rozvoj gramotnosti v předškolním věku (s koncepcí emergentně-spontánně 
se rozvíjející gramotnosti a s psychogenetickými teoriemi vývoje psané řeči), které zdůrazňují především 
respekt k individualitě dítěte, jeho aktivní roli při získávání vhledu do světa psané řeči, přičemž kladou důraz na 
literárně bohaté a podnětné prostředí. Seminář je zaměřen na pojmenování základních mechanismů působících 
na rozvíjení pregramotnostních dovedností dítěte, zabývá se úlohou rodiny, seznamuje s kompenzačními 
programy, nabízí praktické aktivity, které podporují efektivní rozvoj dítěte v této oblasti. 
Podmínkou pro udělení zápočtu je orientace v problematice, aktivní účast při výuce, četba a zpracování obsahu 
minimálně deseti dětských knih do čtenářského deníku. Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a 
ústní. 
1. Čtenářská gramotnost – definice, etapy, celostní princip v rozvoji gramotnosti. Mezinárodní kontext - 
výsledky PISA, PIRLS, předčtenářské dovednosti dětí předškolního věku v rámci výzkumů v ČR. Období tzv. 
pregramotnosti (charakteristika, význam). Důvody pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v předškolním věku 
(kvantitativní, kvalitativní), zaměřenost předškolní přípravy z hlediska rozvíjení gramotnosti. Čtenářská 
pregramotnost - oblast postojová (vztah ke čtení a čtenářství) 
2. Čtenářská pregramotnost - oblast dovednostní (prediktory čtenářské gramotnosti, úrovně fonologického a 
morfologického uvědomění, grafémo-fonémové korespondence, slovní zásoby, myšlení, paměti, zrakového 
vnímání a prostorové, pravolevé a časové orientace). Počáteční čtení a psaní (současné pojetí výuky, současné 
metody výuky čtení a psaní). Rozvíjení pregramotnostních dovedností (způsoby práce a konkrétní aktivity, 
využívání čtenářských strategií). Vytvoření čtenářských kostek pro práci s textem a knihou a rozvíjení 
čtenářských strategií. 

https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2017/05/AnalyzaRVPRyb.pdf


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tělesná výchova pro MŠ s didaktikou I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s Kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ověření studijních výsledků formou zápočtového písemného testu s požadovanou úspěšností 75 %. 
Další požadavky na studenta vedoucí k zakončení předmětu: 80% docházka na předmět, příprava na praktické 
semináře, zpracování seminární práce – písemná příprava na didaktický výstup, didaktický výstup. 

Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, supervize (30 %) 

Vyučující 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (30 %) – přednášející, supervize 
Mgr. Petra Fišerová (70 %) – vede semináře 

Stručná anotace předmětu 

Obsah přednášek: 
1. Význam pohybu v životě předškolních dětí. 
2. Základní pohybové schopnosti, jejich přirozený rozvoj, obecná motoricko-funkčnípříprava. 
3. Charakteristika předškolního věku z hlediska motoriky. 
4. Motorické učení, fáze motorického učení, hrubá a jemná motorika. 
5. Tělesná výchova v RVP PV. 
6. Didaktika TV, organizační formy v TV, vyučovací metody a styly v TV. 
7. Pohybové hry v MŠ. 
8. ZTV, didaktika ZTV. 

9. Základní druhy zdravotních oslabení, jejich diagnostika a korekce. 
10. Zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ), prostředky rozvoje ZOZ. 
11. Hygiena a bezpečnost TV. 
12. Základní gymnastika, její složky a náplň. 
13. Základy gymnastického názvosloví. 
Obsah seminářů: 
1. Základy cvičení pořadových, příprava cvičebního prostoru, manipulace s nářadím. 
2. Cvičení prostná, zásady správně vedené rozcvičky. 
3. Rozvoj základních lokomočních dovedností – chůze, běh, jejich varianty, pohybové hry na dané téma. 
4. Rozvoj základních lokomočních dovedností – poskoky, skoky, jejich varianty, pohybové hry na dané téma. 
5. Rozvoj základních lokomočních a manipulačních dovedností – manipulace s předměty, pohybové hry na dané 
téma. 

6. Rozvoj základních lokomočních dovedností – plazení, lezení, přelézání, pohybové hry na dané téma. 
7. Rozvoj základních lokomočních dovedností – ručkování, visení, komíhání, šplhání, pohybové hry na dané 
téma. 

8. Zpevňovací příprava, pohybové hry na dané téma. 
9. Rotační průprava, pohybové hry na dané téma. 
10. Podporová průprava, pohybové hry na dané téma. 
11. Hudebně rytmická cvičení, aerobik hrou. 
12. Základy míčových her. 
13. Cvičení vyrovnávací, relaxační, dechová. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Dvořáková, H. (2000) Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: Pedagogická fakulta 
UK. 
Dvořáková, H. (2007). Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Pedagogická fakulta. 
Dvořáková, H. (2006). Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe. 
Mužík, V. (1997). Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex. 

Doporučená literatura: 
Blahutková, M. et al. (2009). Psychomotorická terapie. Brno: Masarykovauniverzita.. 
Blahutková, M., & Jonášová, D. (2009). Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: 
Masarykova univerzita. 
Malátová, R., Polívková, J., Kašparová, K., & Schwachová, N. (2017). Didaktika zdravotní tělesné výchovy, 
oslabení pohybového systému. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

Neuman, J. (2001). Dobrodružné hry v tělocvičně. Praha: Portál. 
Neuman, J. (2003). Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál. 
Neuman, J. (2007). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál. 
Pechová, J. (2009). Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami. Praha: Portál. 
Petillon, H. (2013). 1000 her pro školy, kroužky a volný čas. Brno: Edika. 
Zapletal, M. (2012). Hry v terénu, drobné tělocvičné hry. Vyškova: Knihovna Karla Dvořáčka. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 2p+10s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou 2 hod. přednášky a 10 hod. semináře. Ověření studijních výsledků formou 
zápočtového písemného testu s požadovanou úspěšností 75 %. Další požadavky na studenta vedoucí k 
zakončení předmětu: zpracování seminární práce. 

Tematické okruhy: 

• Význam pohybu v životě předškolních dětí, obecná motoricko-funkčníprůprava. 

• TV v RVP PV, didaktika TV. 

• Zdravotní TV, prostředky rozvoje zdravotně orientovanézdatnosti. 

• Základní gymnastika, její složky a náplň. 

• Cvičení prostná, zásady správně vedené rozcvičky. 

• Základní lokomoční dovednosti – chůze, běh, poskoky, lezení, šplhání, manipulace spředměty. 

• Rotační, zpevňovací a podporová průprava. 

• Hudebně rytmická cvičení, aerobik hrou. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do výtvarné kultury 

Typ předmětu PZ dop. 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 nastudenta 

Aktivní účast na seminářích. Zpracování seminární práce. 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá soustavným rozborem výtvarných artefaktů a uměleckých projevů v kontextu kulturní 
historie. Vymezuje základní uměnovědné a estetické kategorie a v přehledové rovině seznamuje posluchače s 
vývojem výtvarné kultury od křesťanské antiky po současnost. Paralelně s tím představuje také možností využití 
vybraných uměleckých artefaktů v rámci produktivních a receptivních činností v předškolní výchovně- 
vzdělávací oblasti. 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Teorie umění a problematika analýzy uměleckého díla ve vztahu k výtvarnému vzdělávání. 
2. Umění a kýč. 
3. Kořeny výtvarné kultury raného středověku a vznik románského umění. 
4. Gotika a umění pozdního středověku. 
5.–6. Umění novověku. 

7. Umění 19. století. 
8. –9. Vývoj moderního umění. 
10. Vznik nefigurativního umění. 
11. Meziválečná avantgarda. 
12. Moderní architektura. 
13. Vývoj umění druhé poloviny 20. století. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Bell, J. (2010). Zrcadlo světa: nové dějiny umění. Praha: Argo. 
Foster, H. (2007). Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart. 
Herout, J. (2002). Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Praha: Paseka. 
Kulka, T. (2000). Umění a kýč. Praha: Torst. 
Doporučená literatura: 
Baleka, J. (1997). Výtvarné umění – výkladový slovník. Praha:Academia. 
Gombrich, E. H. (1997). Příběh umění. Praha: Mladá fronta. 
Dempsey, A. (2005). Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha: 
Slovart. 
Chalupecký, J. (2005). Evropa a umění. Praha: Torst. 
Míčko, M. (2004). Umění nebo život: rozhovory a vyznání. Praha: Academia. 
Trojan, R, & Mráz, B. (1996). Malý slovník výtvarného umění. Praha: Fortuna. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Realizace předmětu bude probíhat formou dvou 4 hod. výukových bloků obsahově kopírujících tematické 
okruhy prezenčního studia. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dítě a svět I. 

Typ předmětu PZ dop. 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 

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou a ústní formou. Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování 
seminárního projektu a jeho prezentace. Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu: základní orientace v přírodovědných tématech a jejich didaktická transformace do systému 
preprimárního přírodovědného vzdělávání (PPV) a environmentální výchovy (EV). 
Přírodovědná a didaktická složka předmětu jsou integrovány do jednoho celku, přičemž úkolem přírodovědné 
složky je vytvoření a utřídění vědomostního rámce nezbytného pro PPV a EV v rámci RVP, resp. oblasti Dítě a 
jeho svět. Didaktická složka se zaměřuje na transformaci vědomostního základu s ohledem na plnění cílů PPV a 
EV. 
Výuka je organizována tak, aby byla základní přírodovědná témata zprostředkována formou přednášek, a jejich 
didaktická transformace bude demonstrována v seminářích. Studenti k tomu samostatně zpracují vybranou 
problematiku do podoby seminárního projektu prezentovaného v seminářích. 
Přímá výuka proběhne ve dvouhodinových blocích zahrnujících níže uvedená témata. Všechna témata budou 
probírána s ohledem na potřeby PPV a EV v MŠ. 
Obsah přednášek: 
1. Obsah PPV a EV v MŠ podle RVP PV. 
2. Metody a formy PPV a EV v MŠ. 
3. Způsoby prezentace přírodnin, badatelská výuka a jednoduché experimenty v MŠ. 
4. Neživá a živá příroda v PPV a EV v MŠ. 

5. Podmínky života na Zemi. 
6. Základní charakteristiky živých organismů. 
7. Stavba a funkce těla rostlin a živočichů – biologické procesy na buněčné úrovni, funkce buněčného jádra, 
základní genetické principy. 

8. Stavba a funkce těla rostlin, metabolismusrostlin, fotosyntéza, vodní režim. 
9. Stavba a funkce těla živočichů, metabolismus. 
10. Reprodukce rostlin. 

11. Individuální vývoj rostlin. 
12. Reprodukce živočichů. 
13. Individuální vývoj živočichů. 
Obsah seminářů: 

1. Didaktické prostředky pro PPV a EV v MŠ. 
2. Dětská přírodovědná literatura a didaktické materiály. 
3. Přírodovědná pozorování a manipulace s přírodninami. 
4. –5. Základní techniky demonstrace přírodnin, didaktické modely. 
6.–7. Jednoduchý přírodovědný experiment v MŠ. 

8. Přírodovědná bádání v MŠ – badatelská výuka. 
9. Přírodovědná vycházka/exkurze – městský park. 
10. Přírodovědná vycházka/exkurze – přírodovědná expozice muzea. 
11. Přírodovědná vycházka/exkurze – planetárium. 
12. Přírodovědná vycházka/exkurze – vyhodnocení exkurzí, zpracování materiálů, diskusemožností. 
13. Místně zakotvené učení v MŠ – využití regionálních fenoménů v PPV a EV. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2006). Biologie. Brno: Computer Press. (vybranépasáže) 
Jančaříková, K. (2015). Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků 
(1st ed.). Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta. 
Leblová, E. (2016). Environmentální výchova v mateřské škole. Praha:Portál. 
Rosypal, S. (2003). Nový přehled biologie. Mníšek pod Brdy: Scientia. (vybrané pasáže) 
Doporučená literatura: 
Alvarado, A. E., & Herr, P. R. (2003). Inquiry-based learning using everyday objects: hands-on instructional 
strategies that promote active learning in grades 3-8 (1st ed.). Corwin Press. 
Tunnicliffe, S. D. (2013). Talking and doing science in the early years: a practical guide for ages 2-7 (1st ed.). 
Routledge. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Výstupem bude  
zpracovaný seminární projekt. Odpřednášena budou pouze klíčová témata v podobě poznámek k vybrané 
problematice pro snazší orientaci v problematice při samostudiu. 

Obsah přednášek: 
1. Obsah PPV a EV v MŠ podle RVP PV. Metody a formy PPV a EV v MŠ. Způsoby prezentace přírodnin, 
badatelská výuka a jednoduché experimenty v MŠ. 

2. Neživá a živá příroda v PPV a EV v MŠ. Základní charakteristiky živých organismů. 
3. Stavba a funkce těla rostlin a živočichů – biologické procesy na buněčné úrovni, funkce buněčného jádra, 
základní genetické principy. 

4. Reprodukce a individuální vývoj rostlin a živočichů. 
Obsah seminářů: 
1. Didaktické prostředky pro PPV a EV v MŠ. 
2. Přírodovědná pozorování a manipulace s přírodninami. 
3. Základní techniky demonstrace přírodnin, didaktické modely. 
4. Jednoduchý přírodovědný experiment v MŠ. Přírodovědná bádání v MŠ – badatelská výuka. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Předškolní pedagogika 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou ústní zkoušky. Podmínkou pro vykonání ústní zkoušky jsou dílčí 
seminární práce a aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede seminář, konzultuje 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 
Mgr. Dita Podhrázská (50 %) – vede semináře 

Stručná anotace předmětu 

Předmět vede studenty k vytvoření základních paradigmat umožňujících pochopit vývojové tendence v oblasti 
předškolní výchovy ve vazbě na společenské potřeby a jejich proměny. Zvláštní důraz je spojen s domácí tradicí, 
zvláště s osobností J. A. Komenského a J. V. Svobody. Neopomíjí vývoj veřejných předškolních institucí a 
legislativy s ním spojené. Cílem předmětu je orientace studenta v problematice předškolní výchovy a 
předškolního vzdělávání. 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Úvod do předškolní pedagogiky, vztah předškolní pedagogiky a předškolní výchovy. 
2. Dítě a pojetí dětství v historickém kontextu. 
3. Vývoj veřejných předškolních institucí a kurikulárních dokumentů. 
4. Geneze cílů a koncepcí předškolní výchovy v historicképerspektivě. 
5. Proměny preprimární výchovy a vzdělávání po roce 1989. 

6. Současné pojetí kurikula. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 
7. Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy avzdělávání. 
8. Osobnostně orientovaná předškolní výchova a její základní znaky. 
9. Potřeby dítěte předškolního věku. 

10. Faktory a vlivy působící na rozvoj vzdělávání dětí. 
11. Osobnost předškolního pedagoga. 
12. Současný systém předškolních institucí v ČR. Alternativní vzdělávací programy. 
13. Předškolní vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu a perspektivě. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Hejlová, H. (2010). Práva dítěte ve vzdělávání – výzva pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Pedagogická fakulta. 
Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál. 
Komenský, J. A. (1994). Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich. 
Matějček, Z. (2005). Prvních 6 let ve vvoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové mi-lníky z pohledu 
psychologa: základní duševní potřeby dítěte: dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2005. 
Opravilová, E., & Uhlířová, J. (2017). Příběhy české mateřské školy I. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Pedagogická fakulta. 
Opravilová, E., & Kropáčková, J. (2005). Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 
Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada. 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018) Praha: Výzkumný ústav pedagogický. 
Rýdl, K., & Šmelová, E. (2015). Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Studijní výsledky budou 
ověřeny formou ústní zkoušky. Podmínkou pro vykonání ústní zkoušky jsou dílčí seminární práce a aktivní účast 
na seminářích. 
1. Úvod do předškolní pedagogiky, vztah předškolní pedagogiky a předškolnívýchovy. 

2. Dítě a pojetí dětství v historickém kontextu, vývoj veřejných předškolníchinstitucí. 
4. Geneze cílů a koncepcí předškolní výchovy v historické perspektivě. 
5. Proměny preprimární výchovy a vzdělávání po roce 1989. 
6. Současné pojetí kurikula. Rámcový vzdělávací program pro předškolnívzdělávání. 
7. Osobnostně orientovaná předškolní výchova; Potřeby dítěte předškolního věku; Osobnost předškolního 
pedagoga. 
8. Předškolní vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu a perspektivě. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vývojová psychologie 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Úvod do psychologie 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student vypracuje seminární práci reflektující četbu minimálně jedné knihy týkající se problematiky dětí 
batolecího či předškolního věku. Zápočet bude udělen po splnění testu a následné osobní konzultaci. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 
psycholog z praxe (50 %) – vede semináře 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je nabídnout studentům ty poznatky z vývojové psychologie a psychologie dítěte předškolního 
věku, které jsou zásadní pro práci učitele v MŠ. Předmět se věnuje také vybraným aplikovaným tématům 
nepostradatelným pro poznání žáka mateřské školy. 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Biologické vs. sociální mezníky a činitelé vývoje, respekt k individuálním vývojovýmzvláštnostem. 
2. Rané období (početí – batole), teorie M. Mahlerové. 
3. Předškolní období – vymezení období dle vývojových teorií. 
4. Nástup do předšk. vzdělávání – adaptace, specifika vzdělávání dvouletých dětí. 
5. Vývoj tělesný, motorický, pohlavní identity + otázky týkající sesexuality. 
6. Kognice + ohled na základní existenciální a spirituální otázky. 
7. Morální vývoj – teorie Kohlberg, možnosti rozvoje sociální inteligence, prosociální chování. 
8. Řeč a patologický vývoj řeči (omezený x rozvinutý jazykový kód). 
9. Socio – emoční vývoj, Eriksonova teorie + možnosti posilování emoční, resilience. 
10. Hra, výtvarný projev, fantazie (i jako cesta poznání dítěte). 

11. Školní zralost. 
12. Některé psychické a behaviorální poruchy dětí předškolního věku (mentální retardace, autismus, 
hyperaktivita, agresivní chování, DMO, epilepsie, neurózy atd.). 
13. Mladší školní věk (kognitivní a socio-emoční vývoj). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
nakladatelství Karolinum. 

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Cleve, E. (2004). Drž tátu za ruku: krizová psychoterapie s dvouletým chlapcem. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny. 
Coloroso, B. (2008). Krizové situace v rodině: jak pomoci dětem překonat smrt blízkého člověka, nemoc, rozvod 
a trauma adopce. Praha: Ikar. 

Gordon, T. (2012). Výchova bez poražených: řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi. Praha: Malvern. 
Hoskovcová, S., & Suchochlebová Ryntová, L. (2009). Výchova k psychické odolnosti dítěte: silní pro život. Praha: 
Grada. 

Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: GradaPublishing. 
Lacinová, L., & Škrdlíková, L. (2008). Dost dobří rodiče, aneb, Drobné chyby ve výchově dovoleny. Praha: Portál. 
Leman, K. (2006). Sourozenecké konstelace: [pořadí narození a jeho vliv na osobnost člověka--]. Praha: Portál. 
Lukas, E. S. (1997). Logoterapie ve výchově. Praha: Portál. 
Matějček, Z. (2017). Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad. 



Matějček, Z. (2011). Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál. 
Matějček, Z., & Klégrová, J. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál. 
Pöthe, P. (2020). Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha: Grada. 
Salhab, M. (2012). Co sny vypovídají o dětské duši. Praha: Knižní klub. 
Šulová, L. (2010). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum. 
Šulová, L., Fait, T., & Weiss, P. (2011). Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf. 
Vágnerová, M. (2017). Vývoj dětské kresby:a její diagnostické využití. Praha: Raabe. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Student vypracuje  
seminární práci reflektující četbu minimálně jedné knihy týkající se problematiky dětí batolecího či 
předškolního věku. Zápočet bude udělen po splnění testu a následné osobní konzultaci. 
1. Biologické vs. sociální mezníky a činitelé vývoje, respekt k individuálním vývojovým zvláštnostem. 

2. Rané období (početí – batole), teorie M. Mahlerové. 
3. Předškolní období – vymezení období dle vývojových teorií. 
4. Vývoj tělesný, motorický, pohlavní identity + otázky týkající se sexuality. 
5. Kognice + ohled na základní existenciální a spirituální otázky, hra, fantazie. 

6. Řeč a patologický vývoj řeči (omezený x rozvinutý jazykový kód). 
7. Socio – emoční vývoj, Eriksonova teorie + možnosti posilování emoční a sociální inteligence, resilience. 
8. Školní zralost; Mladší školní věk (kognitivní a socio-emočnívývoj). 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlasová a řečová výchova pro učitele 

Typ předmětu PZ 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 

Aktivní účast na seminářích, reflexe realizovaných činností. Interpretace uměleckého a vlastního textu. 

Garant předmětu Mgr. Ivana Bambasová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Ivana Bambasová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem práce s hlasem je rozvoj hlasové kompetence. Získání hlasové kondice – schopnosti plně, funkčně a 
komplexně zapojit hlasových aparát. 
Obsahem předmětu je praktické a činnostní studium hlasu a řeči jakožto psychosomatické disciplíny, kde 
hlasotvorná aktivita působí svými psychofyziologickými důsledky zpětně jako hybná síla rozvoje lidské 
individuality. 
Práce v semináři bude probíhat se zřetelem k problematice pedagogické komunikace. 1.–
2. Dech. 

3.–4. Hlasotvorba, inervace bránice. 
5.–6. Rezonance, dechová opora, rozsah hlasu. 
7. Artikulace. 
8. Řeč, vznik a působení. 
9. Nástroje hlasu. 

10. Zásady správné mluvy v českém jazyce. 
11. Aktivní čtení textu. 
12. jak zaujmout posluchače. 
13. Interpretace uměleckého textu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Coblenzer, H., & Muhar, F. (2001). Dech a hlas: návod k dobré mluvě. Praha: Akademie múzickýchumění. 

Doporučená literatura: 
Lewis, D. (1996). Tao dechu. Naučte se správně dýchat. Praha: Pragma. 
Tichá, A. (2005). Učíme děti zpívat. Praha: Portál. 
Oswaldová, P. (2015). Feldenkrais dech & hlas. Praha: Brkola. 
Válková, L., & Vyskočilová, E. (2005). Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: 
Akademie múzických umění v Praze. 

Vydrová, J. (2009). Rady ze zpívání. Praha: Práh. 
Vyskočil, I., et al. (2006). Hlas, mluva, řeč: sborník ze semináře 3. 6. 2005, 11. 11. 2005. Praha: Ústav pro výzkum 
a studium autorského herectví DAMU. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenční výukou. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Čtenářská pregramotnost II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Čtenářská pregramotnost I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je četba a 
zpracování obsahu minimálně deseti dětských knih do čtenářského deníku, orientace v dětské literatuře. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 
Mgr. Gabriela Nohavová (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je naučit studenty rozlišit kvalitní a nekvalitní literaturu pro děti, orientovat se ve zlatém fondu 
literatury pro děti i v tvorbě současných autorů a uvědomit si možnosti, které mi práce s knihou nabízí k 
naplňování cílů čtenářské pregramotnosti. 
1. Literatura jako teoretický pojem, historický vznik literatury a její místo ve vzdělávání, počátky literatury pro 
děti. Folklorní pohádka, nepohádkové folklorní prozaické útvary. 

2. Vyprávění a četba pohádek dětem, práce s hlasem, dramatický projev, vytváření vztahu ke knize. 
3. Práce s pohádkovým kufříkem – ilustrované vyprávění. 
4. Lidová poezie jako inspirace, báseň jako způsob sdělení, jazykový a tematický plán, sdělnost jazykových  
prostředků pro děti – hledání vhodných materiálů pro práci s říkadlem, večerníčková říkadla Josefa Lady jako 
inspirace pro práci s dětmi. 
5. Narace a příběh – stavba příběhu, vyprávění s využitím čtenářských strategií. 

6. Světová literatura pro děti, historie – evergreeny světové literatury pro děti a jejich využití v MŠ. 
7. Současná světová literatura, hledání měřítek kvality ve světové tvorbě, rozlišení komerční a krásné literatury. 
8. Česká literatura pro děti – historie, exilová literatura a její přínos pro současné dítě. 
9. Současná česká literatura pro děti, ceny za literaturu pro děti a oceněné knihy, postavení českých knih pro 
děti na světovém trhu. 
10. Poezie v předškolním vzdělávání. 
11. –13. Prezentace využití dětské knihy ve vzdělávání. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená literatura: 
Čeňková, J. et al. (2006). Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál. 
Gebhartová, V. (2011). Jak a co číst dětem v MŠ: komentovaný výběr literárních textů na základě RVP PV. Praha: 
Portál. 
Hutařová, I. (2003). Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 
Tauris. 
Hutařová, I. (2004) Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 
Tauris. 
Nádvorníková, H, Svobodová, E., Švedjová, H., Vítečková, M. (Eds.) et al. (2019). Čteme si, hrajeme si, 
poznáváme… Metodika čtenářské pregramotnosti (2019). České Budějovice: PF JU. Dostupné z: 
https://www.pf.jcu.cz/misc/pvupms/ka6.php. 

Opravilová, E. & Gebhartová, V. (2003). Rok v mateřské škole. Praha: Portál. 
Šubrtová, M., & Dorovský I. (2007). Autoři světové literatury pro děti a mládež. Olomouc: nakl. Olomouc. 
Toman, J. (2008). Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti: (tvorba, recepce, reflexe). České 
Budějovice: Vlastimil Johanus. 

https://www.pf.jcu.cz/misc/pvupms/ka6.php


Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednáška + 4 hod. seminář). 
1. Literatura jako teoretický pojem, historický vznik literatury a její místo ve vzdělávání, počátky literatury pro 
děti. Folklorní pohádka, nepohádkové folklorní prozaické útvary. Vyprávění a četba pohádek dětem, práce s 
hlasem, dramatický projev, vytváření vztahu ke knize. Práce s pohádkovým kufříkem – ilustrované vyprávění. 
Lidová poezie jako inspirace, báseň jako způsob sdělení, jazykový a tematický plán, sdělnost jazykových 
prostředků pro děti – hledání vhodných materiálů pro práci s říkadlem, večerníčková říkadla Josefa Lady jako 
inspirace pro práci s dětmi. Narace a příběh – stavba příběhu, vyprávění s využitím čtenářských strategií. 
2. Světová literatura pro děti, historie i současnost – evergreeny světové literatury pro děti a jejich využití v MŠ. 
Česká literatura pro děti – historie, exilová literatura a její přínos pro současné dítě. Současná česká literatura 
pro děti, ceny za literaturu pro děti a oceněné knihy, postavení českých knih pro děti na světovém trhu. Poezie 
v předškolním vzdělávání. Prezentace využití dětské knihy ve vzdělávání bude provedena písemnou formou. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tělesná výchova pro MŠ s didaktikou II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Tělesná výchova pro MŠ s didaktikou I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast ve výuce. Zpracování seminární práce na zadané téma. Vypracování přípravy na jednotku tělesné 
výchovy v MŠ. 

Garant předmětu Mgr. Dita Podhrázská 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, diskuse, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Dita Podhrázská 

Stručná anotace předmětu 

Studiem předmětu studenti získávají schopnosti pro vedení pohybové výchovy u dětí předškolního věku. 
Studenti získají informace ohledně rozvoje pohybových schopností a metodiky nácviku pohybových 
dovedností. Budou schopni vytvořit tělovýchovnou chvilku efektivní a funkční tělovýchovnou jednotku, 
vytvářet a zařazovat krátké pohybové chvilky, volit vhodné pohybové činnosti a hry v rámci RVP PV. 
Cílem předmětu získat takové poznatky a dovednosti, které by podpořily společenskou péči o výchovu a 
vzdělávání dětí v MŠ tak, aby pomocí prostředků tělesné výchovy – tedy pohybovými činnostmi – byly 
respektovány a naplňovány potřeby dětí v oblasti motorické, emocionální i sociální a byl rozvíjen potenciál 
každého dítěte v těchto složkách osobnosti. 
1. Význam a cíl TV v MŠ. 
2. Tělesná výchova v mateřské škole a možnosti její realizace. 
3. Oblasti RVP PV a naplňování jejich cílů prostřednictvím tělesnévýchovy. 
4. Pohybové schopnosti a jejich ontogeneze. 
5. Pohybové dovednosti. 
6. Motorické učení a metodika nácviku. 

7. Názvosloví. 
8. Struktura TV jednotky. 
9. Zdravotní TV a nevhodné cviky pro předškolní děti. 
10. Psychomotorika a psychomotorické hry. 
11. Hygiena a regenerace, relaxace. 
12. Prostředky tělesné výchovy. 
13. Dopomoc, záchrana, první pomoc. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Dvořáková, H. (2012). Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe CZ. 
Dvořáková, H. (2002). Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál. 

Volfová, H., & Kolovská, I. (2008). Předškoláci v pohybu. Praha: Portál. 
Adamírová, J. (2000). Hravá a zábavná výchova pohybem. Praha: Česká asociace Sport pro všechny. 
Dylevský, I., Kolář, P., & Kučera, M. (2011). Dítě, sport a zdraví. Praha: Galén. 
Hurdová, E. (2014). Hrajeme si s padákem. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Není stanovena. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/dylevsky-ivan-148849
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/pavel-kolar-159876
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/miroslav-kucera-169133


Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenční výukou. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarné činnosti v MŠ 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Úvod do výtvarné kultury 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast při galerijní animaci s dětmi a její reflexe, propojení 
s programem v MŠ – zpracování tematického celku. Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Stručná anotace předmětu 

V rámci předmětu se studenti osvojí metodické dovednosti z oblasti výtvarných a tvořivých činností s akcentem 
na respektování individuálních odlišností jednotlivých dětí, jejich zájmů a potřeb. Dovednosti budou 
prezentovány jako součást komplexního a integrovaného celku, obsahujícího všechny oblasti obsahu 
předškolního vzdělávání. Důraz bude kladen na prosociální dimenzi činností. 
1. RVP PV, cíle, výstupy a obsah – tématické celky. 
2. Organizace výtvarných činností, zařazení do režimu MŠ. 
3. Didaktické prostředky přípravy a realizace výtvarných činností. 
4. Vernisáž – Dům umění, reflexe. 
5. Galerijní a muzejní animace – práce s dětmi, reflexe. 
6. Role učitele při výtvarných činnostech, zapojení při galerijní animaci. 
7. Motivace dětí k výtvarným a tvořivým činnostem. 
8. Zapojení rodiny, spolupráce s rodinou. 

9. Artefiletika – seznámení – koncepty, prekoncepty, exprese a reflexe. 
10. Prosociální a vztahová dimenze při výtvarných a tvořivých činnostech. 
11. Výtvarné projekty. 
12. –13. Výtvarná portfolia – propojení s dalšími činnostmi. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Hazuková, H. (2011). Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha:Raabe. 
Hazuková, H., Slavíková, V., Slavík, J., & Eliášová, S. (2007). Dívej se, tvoř a povídej!: artefiletika pro předškoláky 
a mladší školáky. Praha: Portál. 
Slavíková, V., Hazuková, H., & Slavík, J. (2010). Výtvarné čarování: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. 
Úvaly: Albra spol. s r.o. 

Uždil, J. (2002). Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Cikánová, K. (1992). Kreslete si s námi. Praha: Aventinum. 
Cikánová, K. (1993). Malujte si s námi. Praha: Aventinum. 

Cikánová, K. (1995). Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum. 
Cikánová, K. (1998). Tužkou, štětcem nebo myší. Praha: Aventinum. 
Hazuková, H., & Šamšula, P. (2005). Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: UK. 
Kol. autorů:. Metodické listy. Praha: RAABE, KAFOMET. 

Fulková, M. (2008). Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H & H. 
Razáková, D. (1977). Kreslíme, malujeme, modelujeme. Praha: SPN. 
Roeselová, V. (1996). Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah. 
Šamšula, P. (1996-2000). Obrazárna v hlavě 1-10. Praha: Práce, středisko pedagogické literatury. 
Vondrová, P. (2001). Výtvarné techniky pro děti. Praha: Portál. 
Vondrová, P. (2016). Výtvarné náměty pro čtvero ročních období. Praha:Portál. 
Wattová, F. (2001). Výtvarné nápady. Praha: Svojtka & Co. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. V rámci předmětu se studenti seznámí s oblastí výtvarných a 
tvořivých činností v mateřské škole s akcentem na respektování individuálních odlišností jednotlivých dětí, 
jejich zájmů a potřeb. Důraz bude kladen na prosociální dimenzi činností. 
1. RVP PV, cíle, výstupy a obsah – tématické celky. Organizace výtvarných činností, zařazení do režimu MŠ. 
Galerijní animace. Role učitele při výtvarných činnostech, zapojení při galerijní animaci. 
2. Motivace k výtvarným a tvořivým činnostem. Prosociální a vztahová dimenze při výtvarných a tvořivých 
činnostech. Artefiletika - koncept, prekoncept, exprese a reflexe. Výtvarné projekty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dítě a svět II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Dítě a svět I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou a ústní formou. Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování 
seminárního projektu a jeho prezentace. Znalost určeného souboru přírodnin (poznávačka). Bude vyžadována 
aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 



Cíl předmětu: základní orientace v přírodovědných tématech a jejich didaktická transformace do systému 
preprimárního přírodovědného vzdělávání (PPV) a environmentální výchovy (EV). 
Přírodovědná a didaktická složka předmětu jsou integrovány do jednoho celku, přičemž úkolem přírodovědné 
složky je vytvoření a utřídění vědomostního rámce nezbytného pro PPV a EV v rámci RVP, resp. oblasti Dítě a 
jeho svět. Didaktická složka se zaměřuje na transformaci vědomostního základu s ohledem na plnění cílů PPV a 
EV. 
Výuka je organizována tak, aby byla základní přírodovědná témata zprostředkována formou přednášek, a jejich 
didaktická transformace bude demonstrována v seminářích. Studenti k tomu samostatně zpracují vybranou 
problematiku do podoby seminárního projektu prezentovaného v seminářích. 
Přímá výuka proběhne ve dvouhodinových blocích zahrnujících níže uvedená témata. Všechna témata budou 
probírána s ohledem na potřeby PPV a EV v MŠ. 

Obsah přednášek: 
1. Evoluce a diverzita živých organismů – systémorganismů 
2. Evoluce a diverzita živých organismů – houby a lišejníky 
3. Evoluce a diverzita živých organismů – výtrusné rostliny 
4. Evoluce a diverzita živých organismů – nahosemenné rostliny 
5. Evoluce a diverzita živých organismů – krytosemenné rostliny, dvouděložné 
6. Evoluce a diverzita živých organismů – krytosemenné rostliny, jednoděložné 
7. Evoluce a diverzita živých organismů – bezobratlí 
8. Evoluce a diverzita živých organismů – bezobratlí, členovci, hmyz 
9. Evoluce a diverzita živých organismů – obratlovci 

10. Základní ekologické pojmy a principy 
11. Základní ekologické pojmy, biomy 
12. Přírodní podmínky ČR 
13. Ochrana přírody a životního prostředí 

Obsah seminářů: 
1. – 4. Demonstrace a pozorování vybraných zástupců flóry a fauny ČR. Možnosti sběru, preparace a uchování 
přírodnin pro PPV a EV v MŠ 
5. – 6. Přírodovědná vycházka/exkurze – pozorování vybraných přírodnin v terénu (vybraný biotop, školní 
zahrada). Využití regionálních přírodních fenoménů v PPV a EV. 
7. – 13. Příprava a prezentace studentského seminárního projektu zaměřeného na EV s využitím znalostí 
přednášené problematiky a didaktických dovedností z předmětu Dítě a svět 1. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Felix, J. (1995). Naší přírodou krok za krokem: zvířata (kterékoli dřívější nebo pozdější vydání). Praha: Albatros. 
Jančaříková, K. (2015). Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků (1st 
ed.). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
Leblová, E. (2016). Environmentální výchova v mateřské škole.Praha: Portál. 
Rosypal, S. (2003). Nový přehled biologie. Mníšek pod Brdy: Scientia. 
Toman, J. (1994). Naší přírodou krok za krokem: rostliny (kterékoli dřívější nebo pozdější vydání). Praha: 
Albatros. 

Doporučená literatura: 
Alvarado, A. E., & Herr, P. R. (2003). Inquiry-based learning using everyday objects: hands-on instructional 
strategies that promote active learning in grades 3-8 (1st ed.). Corwin Press. 
Tunnicliffe, S. D. (2013). Talking and doing science in the early years: a practical guide for ages 2-7 (1st ed.). 
Routledge. 
atlasy přírodnin – např.: 

Deyl, M., & Skočdopolová-Deylová, B. (Ed.). (2001). Naše květiny. Praha:Academia. 
Kolibáč, J., Hudec, K., Laštůvka, Z., & Peňáz, M. (2019). Příroda České republiky: průvodce faunou (První nebo 
druhé, upravené a doplněné vydání). Praha: Academia. 
Spohn, M. (2016). Co tu kvete?: originální průvodce přírodou. Praha: Knižníklub. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Výstupem bude 
zpracovaný seminární projekt. Obsah přednášek je soustředěn především na obecná témata a aktuální 
poznatky a má charakter poznámek k jednotlivým tématům pro samostudium. 
Obsah přednášek: 
1. Evoluce a diverzita živých organismů – systém organismů. 
2. Evoluce a diverzita živých organismů – přehled systému a poznámky k němu. Základní faktografie – 
samostudium. 
3. Základní ekologické pojmy a principy, biomy. 
4. Přírodní podmínky ČR. Ochrana přírody a životního prostředí. 

Obsah seminářů: 
1.–2. Demonstrace a pozorování vybraných zástupců flóry a fauny ČR. Možnosti sběru, preparace a uchování 
přírodnin pro PPV a EV v MŠ. 
3.–4. Příprava a prezentace studentského seminárního projektu zaměřeného na EV. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Komunikace s dětmi 

Typ předmětu PZ 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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je četba a reflexe 
povinné literatury + zápočtový test. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Veronika Kadlecová (50%) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je položit základy efektivní komunikace s dítětem v mateřskéškole. 
1. Základní teoretická východiska komunikace a specifika komunikace sdětmi. 
2. Potřeby předškolního dítěte z pohledu A. Maslowa, A. Pessa a Z. Matějčka. 
3. Nejčastější chyby pedagogů při naplňování potřeb dětí. 
4. Návyky a rituály. 
5. Tvorba pravidel spolu s dětmi. 
6. Bezpečný dům – aneb pravidla tvořená s dětmi i rodiči. 
7. Efektivní komunikace podle T. Gordona. 
8. Techniky efektivní komunikace podle P. Kopřivy, J. Nováčkové – respektujícíkomunikace. 
9. Odměny a tresty a jejich vliv na motivaci dítě. 
10. Práce s emocemi. 
11. –13. Řešení situací, práce s improvizací, aktivizující metody. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová, T. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: 
Spirála. 

Gordon, T. (2012). Výchova bez poražených. Praha: Malvern. 
Doporučená literatura: 
Helus, Z. (2005). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál. Herman, 
M. (2008). Najděte si svého marťana. Olomouc: Apak. 

Mertin, V., & Gillernová, I. (2010). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. Svobodová 
E. (2007). Prosociální činnosti v mateřské škole. Praha: RAABE. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat ve dvou 4 hod. blocích. 
1. Základní teoretická východiska komunikace a specifika komunikace s dětmi. Potřeby předškolního dítěte 

z pohledu A. Maslowa, A. Pessa a Z. Matějčka. Nejčastější chyby pedagogů při naplňování potřeb dětí. Návyky a 
rituály. 
2. Tvorba pravidel spolu s dětmi. Bezpečný dům – aneb pravidla tvořená s dětmi i rodiči. Efektivní komunikace 
podle T. Gordona. Techniky efektivní komunikace podle P. Kopřivy, J. Nováčkové – respektující komunikace. 
Odměny a tresty a jejich vliv na motivaci dítě. Práce s emocemi. Řešení situací, práce s improvizací, aktivizující 
metody. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Filozofie pro děti 

Typ předmětu PZ 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 

Aktivní účast (plná docházka), zapsání deseti knih s filozofickým potenciálem do čtenářského deníku, aktivní 
prezentace své práce s dětmi. 

Garant předmětu Mgr. Lukáš Laibrt 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (50 %) – vede semináře 
Mgr. Eva Svobodová (50 %) – vede semináře 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s pedagogickým přístupem Filozofie pro děti a jak jej využít v praxi učitele 
v mateřské škole. 

Obsah semináře: 
1. Představení teoretických východisek programu Filozofie pro děti. 
2. Nácvik vedení filozofického dialogu (skupinového dialogu). 
3. Nácvik dílčích technik využitelných v rámci vedení dialogu. 
4. Nácvik použití dostupných didaktických nástrojů (zejm. metodickýchpříruček). 

5. Práce s dětskou literaturou jako východiskem k vedení filozofickéhodialogu. 
6. Hledání vhodných knih pro filozofování s dětmi. 
7. Příprava a diskuse nad knihou, práce s tématem, propojení s předčtenářskými strategiemi. 8.–
9. Práce se situací v mateřské škole. 
10.–11. Prezentace vlastní práce s dětmi. 12.–
13. Reflexe vlastního výkonu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Bauman, P. (2013). Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí: teorie a metodika, aktivity pro rozvoj myšlení. 
České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti. 
Lipman, M. (2003). Thinking in Education. New York: Cambridge University Press. 

lipman, M. & Sharp, A. M. (1995). Ethical Inquiry: Instructional Manual to Accompany Lisa. IAPC. 
Macků, R., & Laibrt, L. (2013). Kurzy rozvoje myšlení: pracovní sešit. České Budějovice: Teologická fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti. 
Sasseville, M. et al. (2000). La pratique de la philosophie avec les enfants. Québec: Les Presses de l'Université 
Laval. 
Zoller Morf, E. (2012). Učíme děti ptát se a přemýšlet: metody a aktivity k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti 
dětí. Praha: Portál.. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 
1. Představení teoretických východisek programu Filozofie pro děti. Nácvik vedení filozofického dialogu 
(skupinového dialogu). Nácvik dílčích technik využitelných v rámci vedení dialogu. Nácvik použití dostupných 
didaktických nástrojů (zejm. metodických příruček). Práce s dětskou literaturou jako východiskem k vedení 
filozofického dialogu. 
2. Hledání vhodných knih pro filozofování s dětmi. Příprava a diskuse nad knihou, práce s tématem, propojení s  
předčtenářskými strategiemi. Práce se situací v mateřské škole. Prezentace vlastní práce s dětmi. 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie osobnosti pro učitele 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Vývojová psychologie 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování seminární práce – Reflexe knih věnovaných tématům vážícím se k osobnosti pedagoga, aplikace 
do prostředí MŠ a propojení s reflexí vlastní osobnosti; rozsah 5 stran. 

Zápočet je udělen v rámci konzultace nad jednímtématem předmětu a nad seminární prací. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje Mgr. 
Marie Najmonová, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vybavit studenty teoretickými poznatky z psychologie, které se týkají osobnosti učitele 
mateřské školy. Poznatky z psychologie osobnosti (zejména pojetí plně rozvinuté osobnosti dle humanistické 
psychologie; procesu individuace dle hlubinné psychologie a pojetí generativity dle E. Eriksona), 
psychopatologie, pedagogické psychologie budou studentům předkládány v kontextu jejich budoucí profese, a 
stanou se východiskem pro konkrétní vzorce chování a dovednosti. 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Vynořující se, mladá a střední dospělost (pojem Generativita) – věkový kontextvěku. 
2. Požadavky na osobnost učitele MŠ v souvislosti s humanistickou psychologií. 

3. Požadavky na osobnost učitele mateřské školy v souvislosti s hlubinnoupsychologií. 
4. Emoční inteligence, altruismus a prosociálnost. 
5. Psychická odolnost. 
6. Postoje – postoje k základním existenciálním otázkám. 

7. Sebepojetí učitele, vliv učitele na sebepojetí dětí. 
8. Autorita a odpovědnost za vliv. 
9. Učitel jako vzor (identifikace a nápodoba jako druhy sociálního učení). 
10. Komunikace (učitel vs. rodiče, učitel vs. žák/žáci, učitel vs. vedení školky). 
11. Prevence některých psychických a behaviorálních poruch (neurózy, patologie moci, syndrom vyhoření atd.). 
12. Psychohygiena v životě učitele mateřské školy. 
13. Autodiagnostika a diagnostika učitele. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Holeček, V. (2014). Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada. 
Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče (zejména stránky 
259–272). Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Bahbouh, R. (2018). Pohádka o ztracené krajině: psychologie sebekoučování. Praha: Qed Group. 
Berg, F. (2017). Trénink psychické odolnosti: 50 cvičení pro jednotlivce i skupiny. Praha: Portál. 
Jacobi, J. S. (2013). Psychologie C. G. Junga. Praha: Portál. 
Howard, P. J. & Koukolík, F. (2002). Příručka pro uživatele mozku: praktické informace a návody pro každodenní 
život. Praha: Portál. 
Paulík, K. (2017). Psychologie lidské odolnosti: adaptace a co ji ovlivňuje, zvládání stresu a řešení problémů, 
psychická odolnost a jak ji rozvíjet. Praha: Grada. 
Poláčková Šolcová, I. (2018). Emoce: regulace a vývoj v průběhu života: funkce a zákonitosti emocí, sociální a 
kulturní souvislosti, měření emocí. Praha: Grada. 
Rogers, C. R. (2015). Být sám sebou: terapeutův pohled na psychoterapii. Praha:Portál. 



Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha:Grada. 
Štech, S. & Viktorová, I. (2001). Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu. In Kolláriková, Z. & Pupala, B. Předškolní a 
primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika (s. 57– 94). Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
Vališová, A. (2008). Jak získat, udržet a neztrácet autoritu. Praha: Grada. 
Vališová, A. (2011). Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí. Praha: Karolinum. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Vypracování seminární  
práce – Reflexe knih věnovaných tématům vážícím se k osobnosti pedagoga, aplikace do prostředí MŠ a 
propojení s reflexí vlastní osobnosti; rozsah 5 stran. 
Zápočet je udělen v rámci konzultace nad jednímtématem předmětu a nad seminární prací. 

1. Vynořující se, mladá a střední dospělost (pojem Generativita) – věkový kontextvěku. 
2. Požadavky na osobnost učitele MŠ v souvislosti s humanistickou a hlubinnou psychologií. 
3. Postoje – postoje k základním existenciálním otázkám; altruismus aprosociálnost. 

4. Sebepojetí učitele, vliv učitele na sebepojetí dětí, autorita a odpovědnost za vliv. 
5. Učitel jako vzor (identifikace a nápodoba jako druhy sociálního učení). 
6. Komunikace (učitel vs. rodiče, učitel vs. žák/žáci, učitel vs. vedení školky). 
7. Psychohygiena v životě učitele MŠ; prevence syndromu vyhoření, patologie moci. 
8. Autodiagnostika a diagnostika učitele. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika I. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/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 

Aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce – případová studie dítěte se speciálními vzdělávacími 
potřebami v mateřské škole. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je uvést studenta do tématu speciální pedagogiky – z hlediska terminologického, obsahového, 
legislativního, systémového. 
Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Speciální pedagogika – předmět, cíle oboru, interdisciplinární vztahy, systém. 
2. Terminologie ve speciální pedagogice, vývoj a současnýstav. 

3. Členění speciální pedagogiky – stručné představení jednotlivých oborů speciální pedagogiky. Etiologie. 
4. Metody speciální pedagogiky. Zásady ve speciální pedagogice. 
5. Speciálně pedagogická diagnostika a speciálně pedagogická prevence. 
6. Komplexní/ucelená rehabilitace. 
7. Rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce rodiny aškoly. 
8. Legislativa. 
9. Systém výchovy a vzdělávání osob se zdravotním postižením. 

10. Školský poradenský systém. 
11. Integrace, inkluze. 
12. Inkluzivní didaktika. 
13. Učitel MŠ a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: 
Portál. 
Renotiérová, M., & Ludíková, L. (2006). Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Valenta, M. (2015). Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Fischer, S., & Škoda, J. (2008). Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a 
sociálním znevýhodněním. Praha: Triton. 

Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton. 
Monatová, L. (1996). Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido. 
Müller, O. a kol. (2001). Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP. Slovík, 
J. (2007). Speciální pedagogika. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. Požadavkem na studenta je vypracování seminární práce – 
případová studie dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 
1. Speciální pedagogika – předmět, cíle oboru, interdisciplinární vztahy, systém. Terminologie ve speciální 
pedagogice, vývoj a současný stav. Členění speciální pedagogiky – stručné představení jednotlivých oborů 



 

speciální pedagogiky. Etiologie. Metody speciální pedagogiky. Zásady ve speciální pedagogice. Speciálně 
pedagogická diagnostika a speciálně pedagogická prevence. Komplexní/ucelená rehabilitace. 
2. Rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce rodiny a školy. Legislativa. Systém výchovy 
a vzdělávání osob se zdravotním postižením. Školský poradenský systém. Integrace, inkluze. Inkluzivní 
didaktika. Učitel MŠ a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metody pedagogického výzkumu 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/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 

Ověření studijních výsledků a podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování výzkumného projektu a jeho 
prezentace a aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem přípravy vědeckého projektu, základními metodami 
vhodnými pro sběr dat, etikou výzkumu a limity jednotlivých přístupů. Na základně praktických cvičení je 
seznámit s postupy, které mohou využívat při psaní vlastních prací, zejména práce bakalářské. 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Zásady zpracování bakalářské práce. 
2. Základní pojmy, etické principy, přístupy ke zkoumání. 
3. Formulace výzkumného cíle, výzkumného problému. Výzkumný projekt. 
4. Kvantitativní výzkum. 
5. Formulace hypotéz. 
6. Kvalitativní výzkum. 
7. Dotazník, rozhovor. 
8. Pozorování, škály. 
9. Úvod do statistického zpracování výsledků výzkumu. 
10. Zpracování kvantitativních dat. 

11. Zpracování kvalitativních dat. 
12. Experiment. Testy. 
13. Prezentace prací studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha:Grada. 
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2008). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 
Vítečková, M. (2018). Metodika zpracování bakalářské práce. Č. Budějovice: PF JU. 
Doporučená literatura: 

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 
Skutil, M. et al. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Výstupem bude 
zpracovaný výzkumný projekt. 
1. Zásady zpracování bakalářské práce. Základní pojmy, etické principy, přístupy ke zkoumání. Formulace 
výzkumného cíle, výzkumného problému. Výzkumný projekt. Kvantitativní výzkum. Formulace hypotéz. 
2. Kvalitativní výzkum. Dotazník, rozhovor, pozorování, škály. Zpracování kvantitativních a kvalitativních dat. 
Experiment. Testy. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kurikulum MŠ 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování ŠVP PV 
a jeho obhajoba. Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející (50 %) 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (50 %) –přednášející 
Mgr. Dita Podhrázská (50 %) – vede semináře 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou školního kurikula na základě RVP PV a konkrétních podmínek 
školy. Studenti si v kooperativních činnostech prakticky ověří techniky a možnosti tvorby školního vzdělávacího 
programu. 
Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Kurikulum v mateřské škole, zásady tvorby školního kurikula, techniky týmovépráce. 
2. –4. Podmínky předškolního vzdělávání v praxi mateřských škol, hledání jejich optimální podoby vzhledem ke 
specifice školy: materiální podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace chodu, řízení, 
personální zajištění, spoluúčast rodičů, vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, nadaných a dětí 
od dvou do tří let. 
5. Organizace vzdělávání. 
6. Možnosti analýzy podmínek vzdělávání, analýza SWOT. 

7. Charakteristika vzdělávacího programu, vize a hlavní cíle školy. 
8. Požadavky RVP PV na stanovení obsahu vzdělávání v ŠVP PV, hledání cest k definování obsahu v ŠVP PV. 
9.–11. Tvorba integrovaných bloků. 

12.–13. Prezentace a obhajoba ŠVP PV. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Rámcový program pro předškolní vzdělávání (2018). Praha: MŠMT. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 
Šmelová E., Prášilová M. et al. (2018). Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Portál. 

Doporučená literatura: 
Eger, L. (2002). Strategie rozvoje školy. Plzeň: Cechtuma s.r.o. 
Horvátová, P. (2008). Týmy a týmová spolupráce. Praha: ASPI. 
Svobodová, E. et al. (2015). Tvorba a inovace školních vzdělávacích programů. České Budějovice: PF JU. Dostupné 
z: https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/ppppv/opory/KA1.1_SVP.pdf 
Kolajová, L. (2006). Týmová spolupráce. Praha: Grada. 

Koťátková, S. (2006). Klima v mateřské škole, Informatorium 3-8. Praha: Portál. 
Svobodová, E., & Váchová, A. (2008). Inovace školního vzdělávacího programu. Řízení MŠ. Praha:RAABE. 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/ppppv/opory/KA1.1_SVP.pdf


Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Výstupem bude 
zpracovaný školní vzdělávací program. Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou školního kurikula na 
základě RVP PV a konkrétních podmínek školy. Studenti si v kooperativních činnostech prakticky ověří techniky a 
možnosti tvorby školního vzdělávacího programu. 
1. Kurikulum v mateřské škole, zásady tvorby školního kurikula, techniky týmové práce. Podmínky předškolního 
vzdělávání v praxi mateřských škol, hledání jejich optimální podoby vzhledem ke specifice školy: materiální 
podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace chodu, řízení, personální zajištění, spoluúčast  
rodičů, vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, nadaných a dětí od dvou do tří let. Organizace 
vzdělávání. 
2. Možnosti analýzy podmínek vzdělávání, analýza SWOT. Charakteristika vzdělávacího programu, vize a hlavní 
cíle školy. Požadavky RVP PV na stanovení obsahu vzdělávání v ŠVP PV, tvorba integrovaných bloků. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Matematická pregramotnost 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování seminárního úkolu, závěrečný test. 

Garant předmětu RNDr. Libuše Samková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 
Mgr. Petra Waldaufová (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na pochopení vybraných matematických pojmů, jejichž prekoncepty se tvoří v předškolním 
vzdělávání. Student získá kompetence vytvářet a realizovat aktivity pro děti, ve kterých se zdokonaluje dětské 
chápání okolního světa, tvoří se a zdokonalují matematické pojmy, resp. jejich prekoncepty, vytvářejí a rozvíjí 
se základy matematické pregramotnosti. 
Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Co to je matematická pregramotnost a jak je možné ji rozvíjet. 
2. Dítě nastupující do MŠ z pohledu matematické pregramotnosti. 
3. Schopnosti matematického charakteru. 
4. Propedeutika geometrie – tvary. 
5. Propedeutika geometrie – orientace. 
6. Propedeutika množinové logiky. 
7. Propedeutika predikátové logiky, jazyk matematiky. 

8. Propedeutika aritmetiky. 
9. Matematika v literatuře pro děti. 
10. Metody a formy práce s dětmi v MŠ z pohledu matematické pregramotnosti. 
11. Předmatematické dovednosti z hlediska věku. 
12. Význam rozvoje matematické pregramotnosti pro školníúspěšnost. 
13. Význam rozvoje matematické pregramotnosti pro prevenci školních obtíží. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Bednářová, J., & Šmardová, V. (2011). Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika. 
Bednářová, J., & Šmardová, V. (2015). Školní zralost. Brno: Edika. 
Kaslová, M. (2010). Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. 
Samková, L. (2014). Získávání předmatematických zkušeností v mateřské škole. South Bohemia Mathematical 
Letters, 22(1), 38-42. Dostupné z http://home.pf.jcu.cz/~lsamkova/kipk/sbml.pdf . 

Doporučená literatura: 
Fuchs, E., Lišková, H., Zelendová, E. (Ed.) (2015). Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. 
Praha: JČMF. 
Kaslová, M. (2016). Smysluplné aktivity v mateřské škole v přípravě na školní matematiku. Trendy a perspektivy 
předškolního vzdělávání (s. 34–43). Ústí nad Labem. 
Zelinková, O. (2014). Poruchy učení. Praha: Portál. 
Woolfson, R. C. (2004). Bystré dítě – předškolák. Praha: Ottovonakl. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře) tematicky shodných s 
prezenční výukou. 

http://home.pf.jcu.cz/~lsamkova/kipk/sbml.pdf


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební činnosti v MŠ 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny seminární prací. Další podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na 
seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Petra Waldaufová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vedení seminářů, konzultující 

Vyučující 

Mgr. Petra Waldaufová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je zaměřit se na rozvoj hudebních dovedností dětí předškolního věku prostřednictvím 
hudebních činností, chápat vývojové zvláštnosti předškolního dítěte s ohledem na jeho hudební schopnosti a 
dovednosti, upozornit na možnosti jejich dalšího rozvíjení, dále se věnovat současnému pojetí hudebního 
vzdělávání s ohledem na požadavky RVP PV. 
Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Hudební vývoj dítěte v předškolním věku. 

2. Tradiční a nové pojetí hudební výchovy v mateřské škole. 

3. Hudební výchova dětí předškolního věku v RVP PV. 

4. Instrumentální dovednosti učitele MŠ. 

5. Lidová píseň, říkadla a jejich rytmizace a melodizace. 

6. Hudební činnosti v MŠ – nácvik písně. 

7. Hudební činnosti v MŠ – instrumentální činnosti, využití Orffova instrumentáře. 

8. Hudební činnosti v MŠ – instrumentální činnosti, využití netradičních rytmických nástrojů. 

9. Hudební činnosti v MŠ – poslech hudby. 

10. Hudební činnosti v MŠ – hudebně pohybové činnosti. 

11. Práce s hudebně nadaným dítětem v MŠ. 

12.–13. Tvorba hudebních programů pro děti. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Coufalová, G., Medek, I., & Synek, J. (2013). Hudební nástroje jinak: netradiční využití tradičních hudebních 
nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů: [slyšet jinak]. Brno: Janáčkova akademie múzických 
umění v Brně. 
Daniel, L. (2010). Metodika hudební výchovy. Ostrava: Montanex. 
Hurník, I. (1996). Česká Orffova škola. Praha: Muzikservis. 
Jenčková, H. (2006). Hudba a pohyb v současné škole. Plzeň: Tandem 
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (1998). Vývojová psychologie. Praha: Grada. 
Lišková, M. (2006). Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe. 
Mertin, V., & Gillernová, I. (2003). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Raková, M. et al. (2009). Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími. Praha: Portál. 
Sedlák, F. (1989). Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha: Supraphon. 
Šimanovský, Z., & Tichá, A. (1999). Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál. 
Tichá, A. (2005). Učíme děti zpívat: hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. Praha: Portál. 
Tichá, A., & Raková, M. (2012). Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Praha: Portál. 

Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie. I., Dětství a dospívání. Praha:Karolinum. 
Doporučená literatura: 
Není stanovena. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášek a 4 hod. seminářů). Výstupem bude  
seminární práce – Hudební program pro děti. Cílem předmětu je zaměřit se na rozvoj hudebních dovedností 
dětí předškolního věku prostřednictvím hudebních činností, chápat vývojové zvláštnosti předškolního dítěte s 
ohledem na jeho hudební schopnosti a dovednosti, upozornit na možnosti jejich dalšího rozvíjení, dále se  
věnovat současnému pojetí hudebního vzdělávání s ohledem na požadavky RVP PV. 
1. Hudební vývoj dítěte v předškolním věku. Tradiční a nové pojetí hudební výchovy v mateřské škole. Hudební 
výchova dětí předškolního věku v RVP PV. Hudební činnosti v MŠ – lidová píseň, říkadla a jejich rytmizace a 
melodizace a nácvik písně. 
2. Hudební činnosti v MŠ – instrumentální činnosti, využití Orffova instrumentáře a netradičních rytmických 
nástrojů. Hudební činnosti v MŠ – poslech hudby. Hudební činnosti v MŠ – hudebně pohybové činnosti. Tvorba 
hudebních programů pro děti. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Environmentální a polytechnická výchova 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/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 nastudenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování 
vzdělávacího projektu a jeho prezentace. Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje Mgr. 
Vladimír Vochozka, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Studenti si absolvováním předmětu osvojí základní metody a postupy využívané v environmentální výchově v 
prostředí mateřských škol a seznámí se s institucemi, které se v environmentální výchově angažují. Dále dojde v 
rámci výuky k rozvoji základních a praktických pracovních dovedností a návyků při práci s různými materiály. 
Studenti se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plánování a organizace práce. 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Environmentální a polytechnická výchova v MŠ – očekávané výstupy, vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, 
didaktická specifika. 

2. Využití školních zahrad v mateřské škole. 
3. Význam ekocenter, lesních školek a dalších zařízení v environmentální výchově. 
4. Funkce zoologických zahrad a záchranných stanic v environmentálnímvzdělávání. 
5. Praktická ukázka aktivit a pomůcek v environmentální výchově. 

6. Praktická ukázka aktivit a pomůcek v environmentální výchově. 
7. Záměry polytechnického vzdělání – naplňování rámcových cílů, získávání klíčových kompetencí, cíle ze 
vzdělávacích oblastí, evaluace, rizika, principy a metody, metody polytechnického vzdělávání, vzdělávací 
nabídka. 
8. Konstruktivní hry a konstrukční stavebnice. 
9. Materiály a nářadí. 
10. Pokusy a objevy 

11. Hry a činnosti s materiály. Hry a činnosti s přírodninami 
12. Řemesla dříve a nyní. Technika v našem životě. 
13. Prezentace prací studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Leblová, E. (2012). Environmentální výchova v mateřské škole. Praha:Portál. 
Nádvorníková, H. (2015). Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha:Raabe. 
Doporučená literatura: 
Brtnová Čepičková, I. (2010). Výběr témat z předškolní pedagogiky. Ústí nad Labem: Univerzita J. Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. 

Elmanová, O. (1964). Dítě a hračka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 
Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál. 
Horká, H. (2008). Ekologická/environmentální výchova v mateřské škole. Praha: Verlag Dashofer. 
Jančaříková, K. (2010). Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. 
Koťátková, S. (2005). Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada. 
Kleskeňová, D. (1963). Hry a zábavy v mateřské škole: výběrový soupis českých a slovenských knih za léta 
1956-1962. Brno: Státní pedagogická knihovna. 
Jirásek, J., Vančurová, E., & Havlínová, M. (1990). Hrajeme si doopravdy. Praha: Avicenum. Rodinný kruh. 



Leština, V. (1978). Výtvarné práce s materiály, tvorba hraček, loutkářství. Praha: SPN. Učební texty vysokých škol. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Výstupem bude 
zpracovaný vzdělávací projekt. 
1. Terénní výuka, využití školních zahrad v mateřské škole. Praktická ukázka aktivit a pomůcek v 
environmentální výchově. 
2. Záměry polytechnického vzdělání, konstruktivní hry a stavebnice. Pokusy a objevy. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tvořivá dramatika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2/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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou interaktivních metod (individuálních i skupinových) v průběhu 

seminářů. Podmínkou pro udělení zápočtu jsou pokusy o vlastní experimentální tvorbu, prezentace této 

tvorby a písemná závěrečná sebereflexe. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Kadlecová 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející, vede seminář, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Kadlecová 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Úloha dramatické výchovy v MŠ, její cíle a principy, komplexní rozvíjení dítěte metodami dramatické výchovy. 

2. Techniky dramatické výchovy v metodické posloupnosti. 

3. Role učitele v dramatické výchově (vyprávění, boční vedení, učitel v roli – facilitace). 

4. Osobnostní, sociální a jazykový rozvoj učitele dramatické výchovy v MŠ, prohlubování jeho tvořivosti. 

5. Specifika dítěte předškolní věku z pohledu dramatické výchovy, základní pojmy: animismus, antropomorfické 

myšlení, dualismus myšlení. 

6. Každodenní situace a problémy jako téma projektů v MŠ, technika „horká židle“, postojová škála, citlivé 

vedení reflexe. 

7. Drobné rytmicko-melodické útvary a poezie v dramatické výchově, příběh a pohádky jako základ 

dramatického projektu, výběr pohádek pro práci s dětmi. 

8. Improvizace s dějem, improvizace bez děje, objevování sebe a okolního světa. 

9. Divadlo pro děti, specifika diváka předškolního věku, filmová zpracování příběhů, zástupné předměty, 

maňásci a loutky v předškolním vzdělávání. Práce s rekvizitou. 

10. Vstup do role, hra v roli, zkoumání a experimentace, učitel v roli. 

11. Smysl autorství v pedagogice, vlastní experimentální tvorba a sdílení pokusů o autorsképsaní. 

12. Tvůrčí psaní s dětmi. 

13. Prezentace vlastní experimentální tvorby, závěrečná sebereflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Svobodová, E., &Švejdová, H. (2011). Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Portál: Praha. 

Doporučená literatura: 

Koťátková, S. et al. (1998). Vybrané kapitoly dramatické výchovy. Praha: Karolinum. 

Machková, E. (2004). Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU. 

Machková, E. (2005). Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: Sdružení 

pro tvořivou dramatiku. 

Morganová, N., & Saxtonová, J. (2001). Vyučování dramatu: Hlava plná nápadů. Praha: Sdružení pro tvořivou 

dramatiku ve spolupráci s IPOS-ARTAMA. 

Richter, L. (2015). Divadlo pro děti. Praha: Dobré divadlo dětem. 

Ulrychová, I., Gregorová, V., & Švejdová, H. (2000). Hrajeme si s pohádkami, Praha: Portál. 

Way, B. (1996). Výchova dramatickou improvizací. Praha: ISV. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře) s možností on-line 

konzultací. Podmínkou pro udělení zápočtu je vlastní experimentální tvorba, její prezentace a písemná 

závěrečná sebereflexe. 

1. Úloha dramatické výchovy v MŠ, její cíle a principy, komplexní rozvíjení dítěte metodami dramatické 

výchovy, techniky dramatické výchovy v metodické posloupnosti, role učitele v  dramatické výchově (vyprávění, 

boční vedení, učitele v roli apod.), osobnostní, sociální a jazykový rozvoj učitele dramatické výchovy v MŠ, 

prohlubování jeho tvořivosti, specifika dítěte předškolní věku z pohledu dramatické výchovy, základní pojmy: 

animismus, antropomorfické myšlení, dualismus myšlení každodenní situace a problémy jako téma projektů v 

MŠ, technika „horká židle“, postojová škála, reflexe a jejich citlivé vedení. 

2. Drobné rytmicko-melodické útvary a poezie v dramatické výchově, příběh a pohádky jako základ 

dramatického projektu, výběr pohádek pro práci s dětmi, improvizace s dějem, improvizace bez děje, 

objevování sebe a okolního světa, divadlo pro děti, specifika diváka předškolního věku, filmová zpracování 

příběhů, zástupné předměty, maňásci a loutky v předškolním vzdělávání, práce s rekvizitou, vstup do role, hra 

v roli, zkoumání a experimentace, učitel v roli, smysl autorství v pedagogice, tvůrčí psaní s dětmi. 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociální psychologie 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Psychologie osobnosti pro učitele 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování seminární práce věnované problematice vztažené k tématům sociální psychologie v kontextu MŠ; 
rozsah 5 stran. Reflexe vlastních zkušeností v roli žáka, svých pozic v dětské skupině. 
Zápočet je udělen v rámci konzultace nad jednímtématem předmětu a nad seminární prací. 

Garant předmětu Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vybavit studenty vědomostmi ze sociální a pedagogické psychologie, které vedou k 
porozumění zákonitostem vývoje sociální skupiny, sociálních vztahů a jejich kultivaci. Na základě těchto 
vědomostí rozvíjet kompetence vést dětskou skupinu. Předmět je dále zaměřen na získání dovedností 
pedagogické diagnostiky se zaměřením především na diagnostiku rodinné prostředí dítěte. 
Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Sekundární socializace, sociální učení. 
2. Emoční a sociální vývoj dítěte v předškolním věku (v návaznosti na vývojová specifika předškolního věku). 
3. Sociální skupina, sociální role.m 
4. Klima třídy v MŠ a péče o něj (diagnostika a intervence). 
5. Sociální motivace a její vývoj. 
6. Interakce v edukačním procesu. 
7. Sociální potřeby (rozvoj a kultivace) – afiliace, prestiže. 
8. Výchovné styly; psychologická problematika individuálního přístupu. 
9. Rozvíjení sociálních dovedností dětí. 
10. Péče o děti odmítané a přehlížené. 
11. Péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
12. Rodina a MŠ – adaptace, spolupráce, komunikace, střet hodnot, multikulturní aspekty. 
13. Diagnostika rodinného prostředí dítěte. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Helus, Z. (2015). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. 
Doporučená literatura: 
Běhounková, L., Havrdová, E., & Zora Syslová. (2011). Význam včasné intervence v ranném vývoji dítěte. Praha: 
Centrum pro veřejnou politiku. 

Fontana, D. (2017). Sociální dovednosti v praxi. Praha: Portál. 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. 
Praha: Malvern. 
Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., & Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany. Praha: 
Grada. 
Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada. 
Mertin, V., & Gillernová, I. (2015). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika. 
Svobodová, E. (2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. 
Štech, S., & Viktorová, I. (2001). Vztahy rodiny a školy – hledání dialogu. In Z. Kolláriková & B. Pupala, Předškolní 
a primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika, (s. 57̶ 94). Praha: Portál. 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/41.html


Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Zápočet je udělen v rámci  
konzultace nad jedním tématem předmětu a nad seminární prací. 
1. Sekundární socializace, sociální učení, výchovné styly; psychologická problematika individuálního přístupu. 
Sociální skupina, sociální role; klima třídy v MŠ a péče o něj (diagnostika a intervence). Sociální motivace a její 
vývoj. Interakce v edukačním procesu, sociální potřeby (rozvoj a kultivace) – afiliace, prestiže, 
2. Rozvíjení sociálních dovedností dětí. Péče o děti odmítané a přehlížené. Péče o děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Rodina a MŠ – adaptace, spolupráce, komunikace, střet hodnot, multikulturní 
aspekty, diagnostika rodiny 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická diagnostika 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Vývojová psychologie, Biologie dítěte, Speciální pedagogika I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Dalšími podmínkami k úspěšnému zakončení 
předmětu je aktivní účast na seminářích a vypracování seminární práce. 

Garant předmětu Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje Mgr. 
et Bc. Martina Lietavcová (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozvoj pedagogicko-diagnostické kompetence jako jedné ze zásadních kompetencí učitele v 
mateřské škole. Předmět pedagogická diagnostika navazuje na předměty biologie dítěte, vývojová psychologie a 
speciální pedagogika. 
Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Pojem, předmět a cíle pedagogické diagnostiky v kontextu RVP PV. 
2. Metody pedagogické diagnostiky. Pozorování jako základní diagnostická metoda. Diagnostické portfolio jako 
efektivní prostředek diagnostické činnosti učitelky v MŠ. Diagnostika statická (psychometrická) a dynamická. 
3. Souvislost pedagogické diagnostiky se speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostikou. PPP, SPC, SVP, 
klinický psycholog ve spolupráci s MŠ v kontextu tří stupňového modelu péče, preventivně-intervenční versus 
diagnosticko-terapeutický přístup. 
4. Diagnostika úrovně motoriky: hrubá a jemná motorika, senzomotorická koordinace, grafomotorika, 
oromotorika a oční pohyby. 
5. Diagnostika laterality (souhlasná, zkřížená, nevyhraněná). Diagnostika pravolevé, prostorové a časové 
orientace. 
6. Diagnostika zrakové a sluchové percepce. 
7. Diagnostika kognitivních a exekutivních funkcí. 
8. Diagnostika jazykových a komunikačních schopností a dovedností (jednotlivé roviny řeči, expresivní a 
receptivní složka, komunikace verbální, neverbální a činem). 

9. Kresebný projev a jeho diagnostika. 
10. Školní zralost a připravenost (jednotlivé oblasti). Odklad školní docházky, předčasný nástup do školy. 
Spolupráce se základní školou, komunikace s rodinou. 
11. Rizika školních obtíží, možná diagnostika v předškolním věku. 
12. –13. Přehled vhodných diagnostických nástrojů a podpůrných materiálů určených propředškolní 
pedagogy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Bednářová, J., & Šmardová, V. (2007). Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press. 
Klenková, J., & Kolbábková, H. (2002). Diagnostika předškoláka – správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC 
nakladatelství. 
Syslová, Z., Kratochvílová, J., & Fikarová, T. (2018). Pedagogická diagnostika v MŠ. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2005, 2012). Vývojová psychologie. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2017). Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití. Praha:Raabe. 
Doporučená literatura: 
Bednářová, J. další materiály k jednotlivým oblastem: Zrakové vnímání a rozlišování, Sluchové vnímání, 
Orientace v prostoru a čase, matematických představ (Počítání soba Boba). Praha: Edika. 
Bednářová, J. (2020). Školní zralost a její diagnostika. Praha: Raabe. 
Bednářová, J. (2020). Všestranná příprava do školy Praha: Edika. 



Bednářová, J., & Šmardová, V. (2006). Rozvoj grafomotoriky. Praha: Edika. Navazující pracovní sešity: Mezi námi 
pastelkami, Co si tužky povídaly, Na návštěvě u malíře. 
Cornet, G. (2013). Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál. 
Kropáčková, J. (2008). Budeme mít prvňáčka. Praha: Portál. 
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha:Grada. 
Mertin, V., & Gillernová, I. (Eds.). (2010, 2015). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Seidlová-Málková, G. (2014). Diagnostika jazykového vývoje. Praha: Grada Publishing. 

Sindelarová, B. (2013). Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál. 
Švancarová, D., & Kucharská, A. (2012). Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha: Dys centrum. 
Vágnerová, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum. 
Zelinková, O. (2001). Pedagogická diagnostika a IVP. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). Předmět je zakončen 
písemnou i ústní částí zkoušky, u které student předloží vypracovanou seminární práci. 
1. Pojem, předmět a cíle pedagogické diagnostiky v kontextu RVP PV. Metody pedagogické diagnostiky. 
Pozorování jako základní diagnostická metoda. Diagnostické portfolio jako efektivní prostředek diagnostické 
činnosti učitelky v MŠ. Diagnostika statická (psychometrická) a dynamická. Souvislost pedagogické diagnostiky 
se speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostikou. PPP, SPC, SVP, klinický psycholog ve spolupráci s MŠ 
v kontextu tří stupňového modelu péče, preventivně-intervenční versus diagnosticko-terapeutický přístup. 
Diagnostika úrovně motoriky: hrubá a jemná motorika, senzomotorická koordinace, grafomotorika, 
oromotorika a oční pohyby. Diagnostika laterality (souhlasná, zkřížená, nevyhraněná). Diagnostika pravolevé,  
prostorové a časové orientace. Diagnostika zrakové a sluchové percepce. 
2. Diagnostika kognitivních a exekutivních funkcí. Diagnostika jazykových a komunikačních schopností a 
dovedností (jednotlivé roviny řeči, expresivní a receptivní složka, komunikace verbální, neverbální a činem). 
Kresebný projev a jeho diagnostika. Školní zralost a připravenost (jednotlivé oblasti). Odklad školní docházky, 
předčasný nástup do školy. Spolupráce se základní školou, komunikace s rodinou. Rizika školních obtíží, možná 

diagnostika v předškolním věku. Přehled vhodných diagnostických nástrojů a podpůrných materiálů určených 
pro předškolní pedagogy. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika II. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Speciální pedagogika I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Studijní výsledky budou ověřeny zkouškou. Další požadavky na studenta: aktivní zapojení studentů v rámci 
seminářů, účast min. v 80 % časové dotaci předmětu, vypracování seminární práce dle zadání vyučujícího a její 
prezentace. 

Garant předmětu PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Speciálně pedagogický přístup k dětem/žákům s vadami zraku. 
2. Podpůrná opatření pro jedince s vadami zraku uplatňovaná při edukaci v MŠ. 

3. Speciálně pedagogický přístup k dětem/žákům s vadami sluchu. 
4. Podpůrná opatření pro jedince s vadami sluchu uplatňovaná při edukaci v MŠ. 
5. Speciálně pedagogický přístup k dětem/ žákům s tělesným postižením. 
6. Podpůrná opatření pro jedince s tělesným postižením uplatňovaná při edukaci v MŠ. 

7. Speciálně pedagogický přístup k dětem/žákům s narušenou komunikačníschopností. 
8. Podpůrná opatření pro jedince s narušenou komunikační schopností uplatňovaná při edukaci v MŠ. 
9. Speciálně pedagogický přístup k dětem/ žákům s poruchami autistického spektra. 
10. Podpůrná opatření pro jedince s poruchami autistického spektra uplatňovaná při edukaci vMŠ. 

11. Speciálně pedagogický přístup k dětem/žákům s mentálním, příp. kombinovaným postižením. 
12. Podpůrná opatření pro jedince s mentálním a kombinovaným postižením uplatňovaná při edukaci v MŠ. 
13. Speciálně pedagogický přístup k dětem/žákům s poruchami chování a podpůrná opatření pro tuto cílovou 

skupin uplatňovaná při edukaci v MŠ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Fischer, S., Škoda, J., Svoboda, Z., & Zilcher, L. (2014). Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se 
specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha: 
Stanislav Juhaňák - Triton. 
Renotiérová, M., & Ludíková, L. (2006). Speciální pedagogika (4. vyd). Olomouc: Univerzita Palackého.(vybrané 
kapitoly) 
Slowík, J. (2016). Speciální pedagogika (2., aktualizované a doplněné vydání). Praha: Grada.(vybrané kapitoly) 
Valenta, M., Hutyrová, M., Langer, J., Ludíková, L., Mlčáková, R., & Müller, O., et al. (2014). Přehled speciální 
pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Praha: Portál. 

Doporučená literatura: 
Anderlik, L. (2014). Cesta k inkluzi: úvahy z praxe a pro praxi. Praha: Triton. 
Bartoňová, M., & Vítková, M. (2016). Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v 
inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido. 
Hodkinson, A., & Vickerman, P. (c2009). Key issues in special educational needs and inclusion. Los Angeles: 
SAGE. 
Janderková, D. (2012). Speciální pedagogika v příbězích (kazuistikách). Brno: Mendelova univerzita v Brně. 
Šenkýřová, R. (2002). Úvod do základů terminologie pro speciální pedagogy. Brno: Masarykova univerzita Brno. 
Švamberk Šauerová, M., Špačková, K., & Nechlebová, E. (2012). Speciální pedagogika v praxi: diagnostika a 
současný systém péče, komunikace ve školní a rodinné edukaci, nápravné programy a pomůcky, edukační 
a relaxační techniky. Praha: Grada. 
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese (Vyd. 4). Praha: Portál. 
Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štech, S. (2001). Psychologie handicapu. Praha: Karolinum. 

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


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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). 
1. Speciálně pedagogický přístup k dětem/žákům s vadami zraku, sluchu, s tělesným postižením a narušenou 
komunikační schopností, včetně příslušných podpůrných opatření při edukaci v MŠ. 
2. Speciálně pedagogický přístup k dětem/žákům s poruchami autistického spektra, mentálním a 
kombinovaným postižením, poruchami chování, včetně příslušných podpůrných opatření při edukaci v MŠ. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Alternativní vzdělávací programy 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování náslechu v 
alternativní škole a prezentace návštěvy ústní nebo písemnou formou. Bude vyžadována aktivní účast na 
seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Petra Waldaufová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Petra Waldaufová (80 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (20 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

1. Základní pojmy: alternativní školy, inovace ve vzdělávání, typy alternativních škol. 
2. Waldorfská škola (specifika waldorfské pedagogiky, vztah k přírodě, hry s přírodním materiálem, prstové hry, 
specifické uspořádání dne, týdne, roku, spolupráce a partnerství mezi dětmi, úloha učitelky, spolupráce s 
rodiči). 
3. Alternativní vzdělávací systém Marie Montessori (využití systému M. Montessori v předškolním vzdělávání, 
pomůcky MM, pojetí práce a hry v systému MM). 
4. Pohledy do Waldorfské a Montessori mateřské školy formou videozáznamů, porovnání obou alternativ a 
hledání přínosů pro současné předškolní vzdělávání. 

5. Jenská škola, Freinetovská škola, Daltonský plán a jejich přínos pro současné předškolní vzdělávání. 
6. Pedagogika Franze Ketta: seznámení s principy pedagogiky Franze Ketta, její filozofie a přenos do praxe. 
7. Praktické činnosti, práce s pomůckami, symbolika a její výtvarné ztvárnění v pedagogice Franze Ketta. 
8. Církevní mateřské školy, jejich vzdělávací obsah a filozofie. 
9. Zdravá mateřská škola-modelový program podpory zdraví. 
10. Začít spolu (Step by step) – jako světová i česká alternativa a využití programu v českých mateřských 
školách. 
11. Návštěva alternativní školy podle výběru studentů. 
12. –13. Prezentace poznatků z návštěvy, postřehy, osobní přínos. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 

Doporučená literatura: 
Batzer, G. (2017). Dívej se a žasni. Brno: Petrinum. 
Havlínová, M. et al. (1997). Zdravá mateřská škola. Praha: Portál. 
Havlínová, M. et al. (2000). Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál. 
Kopřiva, P. (1996). Naše mateřská škola na cestě ke zdraví. Kroměříž: Spirála. 
Montessori, M. (1999). Aktuálně. Praha: UIV. 
Průcha, J. (2001). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál. 
Soros Foundations. Začít spolu. Mezinárodní program předškolní výchovy. Open Society Fund Praha, 1995. 
Šulcová, E. (1997). Program začít spolu – Individualizace. Praha. 
Internetová stránka: www.kett.cz 

http://www.kett.cz/


Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře) a osobních + on-line 
konzultací. Výstupem bude zpracování seminární práce. 
1. Základní pojmy: alternativní školy, inovace ve vzdělávání, typy alternativních škol: Waldorfská škola (specifika 
waldorfské pedagogiky, vztah k přírodě, hry s přírodním materiálem, prstové hry, specifické uspořádání dne, 
týdne, roku, spolupráce a partnerství mezi dětmi, úloha učitelky, spolupráce s rodiči.) Alternativní vzdělávací 
systém Marie Montessori (využití systému M. Montessori v předškolním vzdělávání, pomůcky MM, pojetí práce 
a hry v systému MM). Jenská škola, Freinetovská škola, Daltonský plán a jejich přínos pro současné předškolní 
vzdělávání. Pohledy do Waldorfské a Montessori mateřské školy formou videozáznamů, porovnání obou 
alternativ a hledání přínosů pro současné předškolní vzdělávání 
2. Pedagogika Franze Ketta: seznámení s principy pedagogiky Franze Ketta, její filozofie a přenos do praxe. 
Praktické činnosti, práce s pomůckami, symbolika a její výtvarné ztvárnění v pedagogice Franze Ketta. Církevní 
mateřské školy, jejich vzdělávací obsah a filozofie. Zdravá mateřská škola – modelový program podpory zdraví. 
Začít spolu (Step by step) – jako světová i česká alternativa a využití programu v českých mateřských školách. 
Návštěva alternativní školy podle výběru studentů v rámci praxe studentů. 
Zpracování poznatků z návštěvy formou seminární práce. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Integrovaný blok I. (integrované vzdělávání, propojení   pregramotností 
v kontextu vzdělávacích oblastí) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 52s kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Kurikulum MŠ (při tvorbě integrovaných bloků budeme vycházet z ŠVP PV, 
který skupiny vytvoří v rámci tohoto předmětu) 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou, ústní a praktickou. Podmínkou pro absolvování předmětu 
je prezentování vlastního vzdělávacího celku ověřeného v praxi včetně evaluace a sebereflexe. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

garantuje Integrovaný blok I. vede semináře, konzultuje, organizuje práci 
skupin (výuka probíhá formou práce ve skupinách) 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová (20 %) – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce 
ve skupinách) 
Mgr. Dita Podhrázská (20 %) – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce ve 
skupinách) 
Mgr. Petra Waldaufová (20 %) – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou 
práce ve skupinách) 
Mgr. Veronika Kadlecová (20 %) – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou 
práce ve skupinách) 
Mgr. Eva Muroňová Ph.D. (20 %) – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou 
práce ve skupinách) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je naučit studenty propojovat jednotlivé složky obsahu vzdělávání do integrovaných celků, 
plánovat činnost, realizovat je a následně evaluovat včetně vlastní sebereflexe. Výuka bude probíhat ve 4 hod. 
blocích + uvodní hodina. 
1.–4. Třídní vzdělávací program a zásady pro jeho vytváření, vytvoření pracovních skupin, vytvoření fiktivních 
tříd, se kterými budou dále skupiny pracovat, charakteristika tříd. 
5.–8. Den v mateřské škole – organizace dne s ohledem na podmínky školy a třídy, stanovení cílů a výstupů 
vyplývajících z charakteristiky třídy. 
9.–12. Metody a formy vzdělávání v mateřské škole, princip integrace aindividualizace. 
13.–16. Stanovení témat vyplývajících z ŠVP PV, vytváření obsahové náplně. 

17.–20. Uplatnění didaktických zásad při tvorbě a realizaci integrovaných bloků a projektů. 
21.–24. Plánování a realizace činností v MŠ – příprava jednoho dne ve třídě MŠ od ranních her po odpolední 
činnosti s jednotným tematickým zaměřením a propojením činností v souladu s ŠVP PV (pro různé věkové 
skupiny včetně věkově smíšené třídy). 
25.–28. Vzájemná prezentace činností mezi skupinami, realizace vybranýchčinností. 
29.–32. Plánování a realizace činností v MŠ – příprava a realizace týdenního integrovaného celku za propojení 
všech oblastí vzdělávání z RVP PV (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a 
dítě a svět včetně gramotností), evaluace činností. 

33.–36. Vzájemná prezentace integrovaných celků mezi skupinami, realizace vybranýchčinností. 
37.–40. Plánování a realizace činností v MŠ – příprava a realizace týdenního celku pro dvouleté děti za propojení 
všech oblastí vzdělávání z RVP PV (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a 
dítě a svět). 
41.–44. Vzájemná prezentace integrovaných celků mezi skupinami, realizace vybraných činností, evaluace 
činností, sebereflexe učitele 

45.–48. Plánování a realizace činností v MŠ – příprava a realizace týdenního celku pro předškolní věk 
s akcentem přípravy na školu za propojení všech oblastí vzdělávání z RVP PV (dítě a jeho tělo, dítě a jeho 
psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě asvět). 



49.–52. Vzájemná prezentace projektů mezi skupinami, realizace vybraných činností, evaluace činností, 
sebereflexe učitele. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT. 
Šmelová, E., Prášilová M. et al. (2018). Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 

Batzer, G. (2017). Dívej se a žasni. Brno: Petrinum. 
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2003). Rok v mateřské škole – Kurikulum předškolní výchovy. Praha: Portál. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 

Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Portál: Praha. 
Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 20s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou pěti 4 hod. bloků. 
1. Třídní vzdělávací program a zásady pro jeho vytváření, vytvoření pracovních skupin, vytvoření fiktivních tříd, 
se kterými budou dále skupiny pracovat, charakteristika třídy. Den v mateřské škole – organizace dne s 
ohledem na podmínky školy a třídy. Stanovení cílů a výstupů vyplývajících z charakteristiky třídy. Stanovení 
témat vyplývajících z ŠVP PV, vytváření obsahové náplně. Uplatnění didaktických zásad při tvorbě a realizaci  
integrovaných bloků a projektů. 
2. Plánování a realizace činností v MŠ – příprava jednoho dne ve třídě MŠ od ranních her po odpolední činnosti 
s jednotným tematickým zaměřením a propojením činností v souladu s ŠVP PV (pro různé věkové skupiny 
včetně věkově smíšené třídy. Plánování a realizace činností v MŠ – příprava a realizace týdenního 
integrovaného celku za propojení všech oblastí vzdělávání z RVP PV (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě 
a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět včetně gramotností), evaluace činností. 
3. Vzájemná prezentace integrovaných celků mezi skupinami, realizace vybraných činností. 
4. Plánování a realizace činností v MŠ – příprava a realizace týdenního celku pro dvouleté děti za propojení 
všech oblastí vzdělávání z RVP PV (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a 
dítě a svět). Plánování a realizace činností v MŠ – příprava a realizace týdenního celku pro předškolní věk s 
akcentem přípravy na školu za propojení všech oblastí vzdělávání z RVP PV (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, 
dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět). 
5. Vzájemná prezentace projektů mezi skupinami, realizace vybraných činností, evaluace činností, sebereflexe 
učitele. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Práce se třídou MŠ a utváření jejího klimatu 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní práce v 
semináři a zapojení do diskuzí. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje. 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (25 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Veronika Kadlecová (25 %) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

1. Roviny klimatu v MŠ. Kultura školy a aktéři klimatu. Kultura uznání. 
2. Spirituální dimenze kultury školy a její podoba v MŠ. 
3.–5. Roviny klimatu - „cítím se dobře“ v MŠ: 

− Sebepojetí 

− Prožitek 

− Harmonie 

− Orientace a jistota 

− Sounáležitost 

− Překračování hranic 
6.–8. Pedagogické nástroje ovlivňující klima: praktické ukázky. 9.–
11.Profesionalita a její hranice. 
12.–13. Nástroje měřící kvalitu klimatu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Gordon, T. (2012). Výchova bez poražených. Prha: Malvern. 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praha: Malvern. 
Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga, Praha: Portál. Marshall, 
I., & Zohar, D. Spirituální inteligence. Praha: Mladá fronta, 2003. 
Hloušková, L. (2008). Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. Brno: Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity. 
Martin, A. (2005) Sehnsucht – der Anfang von allem. Dimensionen zeitgenössischer Spiritualität. Ostfildern: 
Schwabenverlag. 
Liegle, L. (2017). Beziehungspädagogik, Kohlhammer. 
Internetová stránka: www.kett.cz 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 
1. Roviny klimatu v MŠ. Kultura školy a aktéři klimatu. Kultura uznání. Spirituální dimenze kultury školy a její 
podoba v MŠ. Roviny klimatu - „cítím se dobře“ v MŠ: 

− Sebepojetí 

− Prožitek 
− Harmonie 

http://www.kett.cz/


 

− Orientace a jistota 

− Sounáležitost 

− Překračování hranic 
2. Pedagogické nástroje ovlivňující klima: praktické ukázky. Profesionalita a její hranice. Nástroje měřící 
kvalitu klimatu. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická psychologie 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Sociální psychologie 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování seminární práce – Reflexe knih věnovaných tématům vážícím se k osobnosti pedagoga, aplikace 
do prostředí MŠ a propojení s reflexí vlastní osobnosti; rozsah 5 stran. 
Zápočet je udělen v rámci konzultace nad jedním tématem předmětu a nad seminární prací. Součástí ověření 
studijních výsledků je zkouška zaměřená na probíraná témata. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje Mgr. 
Marie Najmonová (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vybavit studenty poznatky potřebnými k porozumění výchově a vzdělávání dětí předškolního 
věku a na základě těchto vědomostí vytvářet u studentů některé klíčové dovednosti. Součástí tohoto předmětu 
jsou i dovednosti pedagogicko-psychologické diagnostiky. 
Každé téma je probíráno v kontextu osobnostního přístupu, 4 pilířů výchovy a vzdělávání (učit se poznávat, 
jednat, být spolu a být). 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Osobnostní přístup; inspirační zdroje současného pojetí edukace. 
2. Výchovné styly; psychologická problematika individuálního přístupu. 

3. Motivace – poznávací, sociální, výkonová, zóna nejbližšího vývoje. 
4. Učení – kognitivní potřeby a jejich rozvíjení, zóna nejbližšího vývoje. 
5. Autorita učitele formální a neformální, přijetí odpovědnosti za vliv. 
6. Hodnocení – problematika odměn a trestů. 
7. Rozvoj sebepojetí dětí; rozvoj emoční inteligence; rozvoj morálního usuzování, rozvoj resilience. 
8. Práce s atribucemi – jako významný moment v mateřské škole. 
9. Vliv učitelova očekávání na osobnost žáka. 
10. Náročná témata ve výchově (téma smrti, sexuality, odlišností a jejich náročnost pro učitele). 
11. Využití příběhu, dětské literatury prostředky stimulující rozvoj osobnosti – četba, pohádky,relaxace. 
12. Pozorování dítěte jako klíčová metoda pedagogické diagnostiky. 
13. Další metody diagnostiky (analýza výkonů dítěte, význam diagnostické činnosti a využití jejich výsledků v 
edukačním procesu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Helus, Z., & Lukášová, H. (2012). Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a 
pedagogické souvislosti. Praha: Asociace waldorfských škol ČR. 

Holeček, V. (2014). Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada. 
Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a 
vzdělávání. Praha: Grada. 

Doporučená literatura: 
Bahbouh, R. (2018). Pohádka o ztracené krajině: psychologie sebekoučování. Praha: Qed Group. 
Helus, Z. (2015). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. 
Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál. 
Hovard, P., & Koukolík, F. (2002). Příručka pro uživatele mozku: praktické informace a návody pro každodenní 
život. Praha: Portál. 
Málková, G. (2009). Zprostředkované učení: jak učit žáky myslet a učit se. Praha: Portál. 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/41.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/41.html


Poláčková Šolcová, I. (2018). Emoce: regulace a vývoj v průběhu života: funkce a zákonitosti emocí, sociální a 
kulturní souvislosti, měření emocí. Praha: Grada. 

Rogers, C. R. (2015). Být sám sebou: terapeutův pohled na psychoterapii. Praha:Portál. 
Říčan, P. (2013). S dětmi chytře a moudře: psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče. Praha: Portál. 

Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada. 

Šulová, L., Fait, T., & Weiss, P. (2011). Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf. 

Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
Vališová, A. (2008). Jak získat, udržet a neztrácetautoritu. Praha: Grada Publishing. 
Vališová, A. (2011). Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí. V Praze: Karolinum. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). 
1. Osobnostní přístup; inspirační zdroje současného pojetí edukace. Motivace – poznávací, sociální, výkonová, 
zóna nejbližšího vývoje. Učení – kognitivní potřeby a jejich rozvíjení, zóna nejbližšího vývoje. Hodnocení – 
problematika odměn a trestů. 
2. Rozvoj sebepojetí dětí; rozvoj emoční inteligence; rozvoj morálního usuzování, rozvoj resilience. Práce s 
atribucemi – jako významný moment v mateřské škole; Vliv učitelova očekávání na osobnost žáka. Náročná 

témata ve výchově (téma smrti, sexuality, odlišností a jejich náročnost pro učitele). Využití příběhu, dětské 
literatury prostředky stimulující rozvoj osobnosti – četba, pohádky, relaxace. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy pediatrie pro učitele MŠ 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Biologie dítěte a kurz první pomoci 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na přednáškách. Studijní výsledky budou ověřeny formou 
písemnou (seminární práce) a ústní (její obhajoba). 

Garant předmětu MUDr. Karla Filípková 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

MUDr. Karla Filípková 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je naučit studenty rozlišit fyziologický a patologický psychomotorický vývoj dítěte předškolního 
věku a seznámit je s nejčastějšími zdravotními problémy dětí, se kterými se mohou setkat v praxi. Náplní 
předmětu je seznámení se s psychomotorickým vývojem dítěte s rozdělením na jednotlivé věkové skupiny, 
rozlišení fyziologického a patologického vývoje. Dále pak se zaměříme na zdravotní problémy dětí, se kterými  
se nejčastěji mohou studentky setkat v praxi (akutní i chronická onemocnění, zdravotní problémy vzniklé po 
nástupu do mateřské školy – rozlišení patologie a reakce na změnu v životě malého dítěte). 
1.–2. Psychomotorický vývoj dítěte – rozdělení na jednotlivé období a věnování se problémům vztahujícím se k 
danému období. 
3.–4. Normalita – definice, individuální přístup, problémy s chováním po zařazení do kolektivu, s 
vyprazdňováním, jídlem. 
5.–6. Exantémová infekční onemocnění + očkování. 7.–
8. Neexantémová infekční onemocnění + očkování. 9.–
11. Chronická onemocnění vrozená, získaná. 
12.–13. Alergie, akutní alergická reakce, 1. pomoc 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Bacus, A. (2009). Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let. Praha: Portál. 
Bacus, A. (2009). Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Amble, Z. (1997). Neurologie pro studenty všeobecného lékařství. Praha:Karolinum. 
Lebl, J. et al. (2014). Klinická pediatrie. Praha: Galén, Karolinum. 
Poljak., V., Krč, I., & Ehrmann, J. (2000). Manuál infekčních nemocí. Olomouc: Solen. 
Šašinka, M., et al. (2012). Pediatria 1. a 2. Bratislava: Herba. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8p hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenční výukou. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Profesní identita učitele 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0 + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní práce v 
semináři, podíl na tvorbě společných materiálů, sebereflexe ve vztahu k povinné literatuře. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (50 %) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je umožnit studentům započít cestu ke své profesní identitě, motivovat je a ukázat cesty k 
jejímu dalšímu profesnímu rozvíjení. 

1. Vymezení základních pojmů (učitel, profesní identita, profesionalita, sebepoznání a sebepojetí…). 
2. Ppojetí vlastního já v oblasti tělesné i psychické, mé kategorické já, uvažování o vlastním já (zdatnost, 
stabilita, sebeúcta). 
3. Já a motivace v učitelské profesi, mé osobní cíle, potřeby a zájmy. 
4. Dobro a zlo ve výchově a vzdělávání (cesta k učiteli jako k pozitivnímu vzoru). 
5. Morálka a etický kodex učitele MŠ (společná práce na jeho tvorbě). 
6. Cesta k osobní pohodě a vyrovnanosti (stabilní trojnožka a čtyři kvadranty: tělo, rozum, vztahy a emoce). 
7. Klíčové dovednosti učitele MŠ (společná tvorba a konfrontace s odbornou literaturou). 
8. Duchovní aspekt předškolní výchovy (sebetranscendence avýchova). 

9. Výchova a vzdělávání jako pomoc, nebo jako manipulace (hledání hranic). 
10. Identita inkluzivního učitele jako problém současné českéspolečnosti. 
11. Práce s mikropříběhy a situacemi k hledání profesní identity. 
12. –13. Sebereflexe a sebehodnocení (techniky směřující ksebepoznání). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Prokop D. (2019). Slepé skvrny… O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Praha: 
Host (zejména s. 67–134). 

Doporučená literatura: 
Blatný, M. (2009). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada. 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praha: Malvern. 
Kyriacou, Ch. (1991). Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál. Herman, 
M. (2008). Najděte si svého marťana. Olomouc: Apak. 
Mertin, V., & Gillernová , I. (2010). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Ries, L. (2008). Člověk a výchova. Ostrava: Oftis. 
Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenční výukou. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Management 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/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 

Aktivní účast na přednáškách, základní orientace v problematice, seminární práce na uvedené téma. 

Garant předmětu Mgr. Alena Krejčová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Alena Krejčová 

Stručná anotace předmětu 

Výuka je zaměřena na komplexní znalost základních pojmů managementu, školského managementu, 
financování škol, řešení konfliktů apod. Jsou zařazena témata, která se vztahují k Evropské unii a základním  
problémům tvorby projektů. Student se bude zabývat legislativní stránkou vzdělávacího procesu. Seznámí se a 
upevní si znalosti školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, zákoníku práce. Zároveň se seznámí s 
novelami vyhlášek a vyhláškami, které se týkají činnosti mateřské školy. 

1. Management – základní pojmy a funkce, plánování – SWOT analýza. 
2. Organizační struktury, personalistika, hodnocení pracovníků. Pracovní právo – zákon práce (vznik prac. 
Poměru, pracovní smlouva, výpověď, dohoda apod.) 

3. Vedení lidí, styly řízení, pracovní motivace. 
4. Komunikace a řízení, řízení skupin, týmů, řešení konfliktů. Kontrolování, rozhodování – používanémetody. 
5. Legislativa (Školský zákon, vyhláška o MŠ, zákon o pedagogických pracovnících a NV). 
6. Financování školství, rozpočet školy. Zákon o účetnictví, fondy PO. 
7. Mzdová problematika ve školství, organizační směrnice PO. 
8. Základní pedagogická dokumentace, dokumentace školy. 
9. Strategie rozvoje školy, evaluace a autoevaluace práce školy. 
10. Public relations, kultura školy, klima školy. 
11. Funkce a role ředitele školy, selfmanagement ŘŠ, pracovní porada. 
12. Vzdělávací politika ČR, EU, vzdělávací systém a řízení ve školství v ČR a školské systémy zemí EU. 
13. Evropská dimenze ve vzdělávání. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J. et al. (1995). Kapitoly ze školského managementu. Praha: Pedagogická fakulta 
UK v Praze. 
Buriánková, J., Jakoubková, V., Nádvorníková, H. et al. (2002). Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a 
její realizace. Praha: Raabe. 

Eger, L., Váňová, M., Malach, A. et al. (1998). Efektivní školský management. Plzeň: ZČU. 
Plamínek, J. (2000). Synergický management: Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: 
Argo. 
Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál 
aktuální zákony, vyhlášky, NV 
časopisy a jiné tiskoviny 
www.msmt.cz 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenční výukou. 

http://www.msmt.cz/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Integrovaný blok II. (integrované vzdělávání, propojení pregramotností 
v kontextu vzdělávacích oblastí) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0 + 52s kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Integrovaný blok I. (integrované vzdělávání, propojení pregramotností 
v kontextu vzdělávacích oblastí) 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou, ústní a praktickou. Podmínkou pro absolvování předmětu 
je prezentování vlastního projektu ověřeného v praxi včetně evaluace a sebereflexe formou videozáznamu. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, diskuse, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka 
probíhá formou práce ve skupinách) 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová (20 %) – vede semináře, diskuze, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou 
práce ve skupinách) 
Mgr. Dita Podhrázská (20 %) – vede semináře, diskuze, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá 
formou práce ve skupinách) 
Mgr. Petra Waldaufová (20 %) – vede semináře, diskuze, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá 
formou práce ve skupinách) 
Mgr. Veronika Kadlecová (20 %) – vede semináře, diskuze, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá 
formou práce ve skupinách) 
Mgr. Eva Muroňová Ph.D. (20 %) – vede semináře, diskuze, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá 
formou práce ve skupinách) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je naučit studenty propojovat jednotlivé složky obsahu vzdělávání do integrovaných celků, 
plánovat, realizovat a evaluovat projekty, reflektovat vlastní práci a hledat východiska k sebeposunu. 
1.– 4. Plánování a realizace činností v MŠ – příprava dlouhodobějšího celku za propojení všech oblastí 
vzdělávání z RVP PV (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět) – 
volba libovolného tématu (vycházíme ze specifických zájmů pedagoga a specifických potřeb dětí v kontextu 
individualizace vzdělávání). 

5.–8. Vzájemná prezentace tematických celků mezi skupinami, realizace vybranýchčinností. 
9.–12. Projektování v MŠ, zásada kritéria pro tvorbu dobrých projektů, seznámení se s projektem realizovaným 
pedagogy, propojení projektu s životem v mateřské škole, hledání vhodných témat. 
13.–16. Projektování v MŠ – tvorba dlouhodobého projektu se zapojením všech oblastí vzdělávání z RVP PV s 
důrazem na rozvoj pregramotností, především čtenářské, matematické, environmentální a polytechnické, 
výběr aktuálních témat pro projektování. 
17.–20. Vzájemná prezentace projektů mezi skupinami, realizace vybraných činností. 
21.–24. Projektování v MŠ – tvorba průřezového projektu (výběr aktuálního tématu, hledání forem zapojení 
rodičů, veřejnosti, forma výstupu, propojení gramotností). 

25.–28. Vzájemná prezentace projektů mezi skupinami, realizace vybranýchčinností. 
29.–32. Tvorba projektu – projekt zaměřený na tvorbu pozitivního klimatu třídy se zapojením všech vzdělávacích 
oblastí a propojení s rozvojem gramotností. 
33.–36. Vzájemná prezentace projektů mezi skupinami, realizace vybranýchčinností. 
37.–40. Zapojení formativního hodnocení do přípravy a realizace integrovaných bloků a projektů. 
41.–52. Prezentace   vlastních   projektů   realizovaných   v mateřské   škole   v rámci   souvislé   praxe. Práce s 
videozáznamy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT. 
Syslová, Z., & Štěpánková, L. (2019). Třídní projekty v mateřské škole. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Coufalová, J. (2010). Projektové vyučování pro první stupeň základní školy. Praha: Fortuna. 



Dvořáková, M. (2009). Projektové vyučování v české škole. Praha: Karolinum. 
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2003). Rok v mateřské škole – Kurikulum předškolní výchovy. Praha: Portál. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 
Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. 
Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 20s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou tří 5 hod. bloků. 

1. Plánování a realizace činností v MŠ – příprava dlouhodobějšího celku za propojení všech oblastí vzdělávání z 
RVP PV (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět) – volba 
libovolného tématu (vycházíme ze specifických zájmů pedagoga a specifických potřeb dětí v kontextu 
individualizace vzdělávání). Projektování v MŠ, zásada kritéria pro tvorbu dobrých projektů, seznámení se s 
projektem realizovaným pedagogy, propojení projektu s životem v mateřské škole. 
2. Projektování v MŠ – tvorba dlouhodobého projektu se zapojením všech oblastí vzdělávání z RVP PV s 
důrazem na rozvoj pregramotností, především čtenářské, matematické, environmentální a polytechnické. 
Projektování v MŠ – tvorba průřezového projektu (výběr aktuálního tématu, hledání forem zapojení rodičů, 
veřejnosti, forma výstupu, propojení gramotností) 
3. Prezentace vlastních projektů realizovaných v mateřské škole v rámci souvislépraxe. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dítě se SVP v MŠ – didaktické přístupy 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Vývojová psychologie, Speciální pedagogika I., Speciální pedagogika II., 
Pedagogická diagnostika 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast při seminářích a vypracování seminární práce – kazuistiky dítěte 
se SVP v MŠ, přístup k tomuto dítěti, postup při nastavování podpůrných opatření v MŠ, popř. spolupráce se 
ŠPP a ŠPZ, spolupráce s rodinou. 

Garant předmětu Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Pařednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Stručná anotace předmětu 

V rámci předmětu je pozornost věnována všem skupinám dětí se SVP, zejména dětem s poruchami pozornosti 
(ADHD, ADD), dětem s narušenou komunikační schopností, dětem s mentálním postižením a poruchou 
autistického spektra. 

Předmět navazuje na předměty speciální pedagogika, vývojová psychologie a pedagogická diagnostika. 
1. Úvod do problematiky, pojmy dítě se SVP v mateřské škole a systém podpory vzdělávání, model preventivně 
intervenční péče. 
2. – 3. Inkluzivní vzdělávání, systém školské a poradenské péče, podpůrná opatření (asistent pedagoga, IVP, 
speciálně pedagogická péče, pomůcky, úpravy metod, obsahu, výstupů, organizace, hodnocení). ŠPP, ŠPZ, SVP, 
klinický psycholog, logoped, OSPOD. Komunikace a spolupráce. 
4. Zapojení rodiny, spolupráce s rodinou. 
5. Specifika edukace dětí se specifickými i nespecifickými (ADHD, ADD) poruchami chování. 
6. Specifika edukace dětí s narušenou komunikační schopností. 

7. Specifika edukace dětí s mentálním postižením, poruchami autistickéhospektra. 
8. Specifika edukace dětí s poruchou sluchu. 
9. Specifika edukace dětí s poruchou zraku. 
10. Specifika edukace dětí s tělesným postižením. 
11. Děti z jazykově odlišného prostředí: specifika edukace z pohledu teorie a praxe, bilingvní rodina. 
12. Děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí. 
13. Nadané děti, projevy nadaného chování a specifika edukace v MŠ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Bartońová, M. a kol. autorů. (2019). Školní zralost a dítě s SVP: vzdělávání a diagnostika. Praha: Raabe. 
Boháčová, J. a kol. autorů. (2019). Školní zralost a dítě s SVP: v praxi MŠ. Praha: Raabe. 
Felcmanová, L. a kol. autorů projektu WELCOME. (2019). Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním 
vzdělávání. Praha: Raabe. 
Monatová, L. (2000). Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido. 
Sokolová, H. (2020): Školní zralost a nadané dítě. Praha: Raabe. 

Slowik, J. (2016). Speciální pedagogika. Praha: Grada. 
Doporučená literatura: 
Bednářová, J., & Šmardová, V. (2007). Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press. 
Bednářová, J.: další materiály k jednotlivým oblastem: Zrakové vnímání a rozlišování, Sluchové vnímání, 
Orientace v prostoru a čase, matematických představ (Počítání soba Boba). Praha: Edika. 
Bednářová, J., & Šmardová, V. (2006). Rozvoj grafomotoriky. Praha: Edika. Navazující pracovní sešity: Mezi námi 
pastelkami, Co si tužky povídaly, Na návštěvě u malíře. 
Davido, R. (2001). Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál. 
Hříbková, L. (2005). Nadaní a nadání. Praha: UK. 



Jungvirtová, I. (2015). Dítě se sluchovým postižením v MŠ. Praha: Portál. 
Mertin, V., & Gillernová, I. (Eds.). (2010, 2015). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Seidlová-Málková, G. (2014). Diagnostika jazykového vývoje. Praha: Grada. 
Škrdlíková, P., & Mareš, J. (2015). Hyperaktivní předškoláci. Praha: Portál. 
Zelinková, O. (2001). Pedagogická diagnostika a IVP. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2017). Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití. Praha:Raabe. 
Vágnerová, M. (2005, 2012). Vývojová psychologie. Praha: Karolinum. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře) tematicky shodných s 
prezenční výukou. 
1. Úvod do problematiky, pojmy dítě se SVP v mateřské škole a systém podpory vzdělávání, model preventivně 
intervenční péče. Inkluzivní vzdělávání, systém školské a poradenské péče, podpůrná opatření (asistent 
pedagoga, IVP, speciálně pedagogická péče, pomůcky, úpravy metod, obsahu, výstupů, organizace, hodnocení). 
ŠPP, ŠPZ, SVP, klinický psycholog, logoped, OSPOD. Komunikace a spolupráce. Zapojení rodiny, spolupráce s 
rodinou. Specifika edukace dětí se specifickými i nespecifickými (ADHD, ADD) poruchami chování. Specifika 
edukace dětí s narušenou komunikační schopností. 
2. Specifika edukace dětí s mentálním postižením, poruchami autistického spektra. Specifika edukace dětí s 
poruchou sluchu. Specifika edukace dětí s poruchou zraku. Specifika edukace dětí s tělesným postižením. Děti z 
jazykově odlišného prostředí: specifika edukace z pohledu teorie a praxe, bilingvní rodina. Děti ze sociálně a 

kulturně znevýhodněného prostředí. Nadané děti, projevy nadaného chování a specifika edukacev MŠ. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Informační technologie v předškolním vzdělávání 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky 
přednáška, seminář, pracovní 
činnosti, samostatná práce 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování dílčích projektů. Vytvoření zprávy o stavu konkrétní MŠ v oblasti využití DT a jejich možného 
rozvoje nebo realizace výuky na konkrétní mateřské škole s robotickými nebo programovacími hračkami. 

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vedení semináře, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět připravuje učitele mateřské školy na přítomnost digitálních technologií v životě dětí i v životě mateřské 
školy. Cílem je připravit učitele na to, jak rozumně a bez rizik využívat technologie v práci s dětmi a jak je zapojit 
do vzdělávací činnosti. 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. Digitální technologie v MŠ. 
2. Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů mateřských škol – vytváření materiálů pro interaktivnítabule. 
3. Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů mateřských škol – práce a editacefotografií. 
4. Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů mateřských škol – práce a editace vektorovégrafiky. 

5. Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů mateřských škol – práce a editace audio. 
6. Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů mateřských škol – práce a editacevideo. 
7. Zdravě a bezpečně s digitálními technologiemi. 
8. Základy algoritmizace, informatického myšlení. 
9.–10. Softwarová prostředí pro děti. 
11. Didaktika práce s digitálními technologiemi. 12.–
13. Digitální a robotické hračky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 

Dobiáš, V. (2019). Digitální technologie v mateřské škole. České Budějovice: PF JU. 
Kalaš, I. (2011). Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Bratislava: Ústav 
informácií a prognóz školství. 
Petrus, P. (2019). Sada přednášek pro předmět:„Digitální technologie v preprimárním vzdělávání“. Ústí nad 
Labem: UJEP. Dostupné z: 
https://imysleni.cz/images/vyukove_materialy/UJEP_Digitalni_technologie_v_preprimarnim_vzdelavani.pdf 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). 
1. Digitální technologie v MŠ. Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů mateřských škol – vytváření materiálů pro 
interaktivní tabule. Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů mateřských škol – práce a editace fotografií. Rozvoj 
digitální gramotnosti pedagogů mateřských škol – práce a editace vektorové grafiky. Rozvoj digitální 
gramotnosti pedagogů mateřských škol – práce a editace audio. Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů 
mateřských škol – práce a editace video. 
2.. Zdravě a bezpečně s digitálními technologiemi. Základy algoritmizace, informatického myšlení. Softwarová 
prostředí pro děti. Didaktika práce s digitálními technologiemi. Digitální a robotické hračky. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Rozvoj komunikačních kompetencí učitele (komunikace rodina – škola, v 
rámci kolektivu) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování eseje a její prezentace. Bude vyžadována aktivní účast na 
seminářích. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Zásady komunikace jako vyjádření vztahu k dítěti. 
2. Základní pojmy, formy komunikace. 
3. Zásady komunikace (cíl, motivace, důvěryhodná komunikace pedagoga MŠ). 
4. Verbální komunikace. 
5. Neverbální komunikace. 
6. Komunikační bariéry. 
7. Komunikace pedagoga MŠ s dítětem. 
8. Komunikace dítěte v MŠ s pedagogem. 
9. Komunikace pedagoga MŠ s rodičem. 
10. Komunikace pedagoga MŠ na veřejných vystoupeních. 
11. Zásady společenského vystupování a veřejné etikety. 
12. Komunikace v konfliktních situacích. 
13. - 14. Prezentace prací studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Svobodová, E., Vítečková, M. (Eds.) et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální 
kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. 
Bytešníková, I. (2012). Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Portál. 

Kopřiva, P., Nováčková, J. et al. (2013). Respektovat a být respektován. Praha:Spirála. 
Doporučená literatura: 
Hájková, E. (2010), Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada. 
Kraus, J. (2010). Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum. 
Buchtová, B. (2006). Rétorika. Praha: Grada. 
Špačková, A. (2009). Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: 
Grada. 
Vítečková, M., & Procházka, M. (2017). Kindergarten teacher in the network of communication strategies. 
EDULEARN9th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 3-5 
July: Conference proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 3816–3819. ISBN 978-84-697-3777-4/ISSN 2340- 
1117. doi 10.21125/edulearn.2017 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. Výstupem bude zpracovaná esej na zadané téma. K předmětu 
bude připravena studijní opora pro samostudium komunikačníchsituací. 



 

1. Zásady komunikace jako vyjádření vztahu k dítěti. Základní pojmy, formy komunikace. Zásady komunikace 
(cíl, motivace, důvěryhodná komunikace pedagoga MŠ). Verbální komunikace. Neverbální komunikace. 
Komunikační bariéry. 
2. Komunikace pedagoga MŠ s dítětem. Komunikace dítěte v MŠ s pedagogem. Komunikace pedagoga MŠ s 
rodičem. Komunikace pedagoga MŠ na veřejných vystoupeních. Zásady společenského vystupování a veřejné 
etikety. Komunikace v konfliktních situacích. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Uvádění začínajícího učitele do praxe 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/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 

Studijní výsledky budou ověřeny seminární prací. Další podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na 
seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Petra Waldaufová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Petra Waldaufová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je zprostředkovat vhled studentů na požadavky úspěšného začlenění do budoucího zaměstnání, 
seznámí se s problematikou začínajícího učitele. 
1. Role učitele mateřské školy (nejen začínajícího). 
2. Učitel mateřské školy – profil absolventa (odbornost). 
3. Dokumenty před nástupem do zaměstnání, pohovor. 
4. Pracovní náplň učitele mateřské školy, pracovně právní vztahy v MŠ. 

5. Uvádějící učitel, začleňování nového učitele do praxe – plán uvádění do praxe (adaptační plán). 
6. Metody vedení začínajícího učitele, prostředky a rizika ohrožující plynulou adaptaci. 
7.–8. Potřeby začínajícího učitele, refelexe a sebereflexe začínajícího učitele. 
9. Přímá a nepřímá pedagogická činnost, kdo ji vykonává. 
10. –11. Pracovní podmínky – stravování, výplatní den, FKSP, OOPP, BOZP a PO, DVPP, volno k samostudiu, 
pracovní doba, dovolená, pracovní neschopnost, GDPR. 

12.–13. Osobnostní rozvoj začínajícího učitele a další vzdělávání. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Borovec, D. (2010). Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků. Řízení školy, č. 9, 10–12. Svobodová, 
E., & Vítečková, M. (2017). Osobnost předškolního pedagoga: sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. 
Praha: Portál. 
Šikýř, M., Borovec, D., & Lhotková, I. (2012). Personalistika v řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR. 
Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita. 
Švec, V. (1997). Sebereflexe jako nástroj profesionálního (sebe)rozvíjení začínajících učitelů. Pedagogická 
orientace, 3, 2–13. 
Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido. 
Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido. 
Doporučená literatura: 
Není stanovena. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 
1. Role učitele mateřské školy (nejen začínajícího). Učitel mateřské školy – profil absolventa (odbornost). 
Dokumenty před nástupem do zaměstnání, pohovor. Pracovní náplň učitele mateřské školy, pracovně právní 
vztahy v MŠ. 
2. Uvádějící učitel, začleňování nového učitele do praxe – plán uvádění do praxe (adaptační plán). Metody 
vedení začínajícího učitele, prostředky a rizika ohrožující plynulou adaptaci. Potřeby začínajícího učitele, 
refelexe a sebereflexe začínajícího učitele. Přímá a nepřímá pedagogická činnost, kdo ji vykonává. Pracovní 

podmínky – stravování, výplatní den, FKSP, OOPP, BOZP a PO, DVPP, volno k samostudiu, pracovní doba, 
dovolená, pracovní neschopnost, GDPR. Osobnostní rozvoj začínajícího učitele a další vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Evaluace 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou formou písemnou. Další podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní 
účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá problematikou evaluace v mateřské škole. Cílem je naučit studenty používat nástroj evaluace 
ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu. 
1. Evaluace a hodnocení – vysvětlení pojmů. 
2. Techniky evaluace a hodnocení, zdroje informací, nástroje. 
3. Evaluační kritéria a oblasti sledování – ŠVP, TVP, - vzdělávací procesy-použité metody, postupy, podmínky 
školy, aktivity školy, spolupráce s rodiči a jinými partnery dosažené výsledky školy, činnosti probíhající v MŠ. 
4. Systém evaluačních procesů-předmět evaluace (na které konkrétní jevy se mateřská škola zaměří), metody 
a techniky evaluace (formy, způsob vyhodnocování), časový plán (konkrétní termíny či frekvencehodnocení). 

5. Hodnocení individuálního posunu dítěte (hodnocení formativní anormativní). 
6. Užití a tvorba hodnotících nástrojů. 
7.–8. Sebereflexe pedagoga. 

9.–13. Tvorba evaluačních systémů v mateřské škole – vzájemná prezentace mezi skupinami. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha:MŠMT. 
Sedláčková, H., Syslová, Z., & Štěpánková, L. (2012). Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Praha: 
Wolters Kluwer 

Doporučená literatura: 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 
Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita. 
Syslová, Z. (2019). Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 
1. Evaluace a hodnocení – ujasnění pojmů, smysl evaluace, techniky evaluace a hodnocení, zdroje informací, 
nástroje, evaluační kritéria a oblasti sledování – ŠVP, TVP, - vzdělávací procesy-použité metody, postupy, 
podmínky školy, aktivity školy, spolupráce s rodiči a jinými partnery dosažené výsledky školy, činnosti 
probíhající v MŠ. Systém evaluačních procesů-předmět evaluace (na které konkrétní jevy se mateřská škola 
zaměří), metody a techniky evaluace (formy, způsob vyhodnocování), časový plán (konkrétní termíny či 
frekvence hodnocení) 
2. Hodnocení individuálního posunu dítěte (hodnocení formativní a normativní), užití a tvorba hodnotících 
nástrojů. Sebereflexe pedagoga. Tvorba evaluačních systémů v mateřské škole – vzájemná prezentace mezi 
skupinami. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflektivní seminář 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Způsobem ověření znalostí a dovedností studentů bude aktivní účast na seminářích, videonahrávka vlastní 
pedagogické práce v rámci praxe v mateřské škole a její prezentace ve skupině, písemná sebereflexe 
realizované činnosti a vlastního výstupu. Bude vyžadována 100% prezence na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Kadlecová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Kadlecová 

Stručná anotace předmětu 

• Představení mateřské školy, v níž student praxi realizuje (forma vzdělávání dětí, pedagogická koncepce 

MŠ, alternativní vzdělávací metody apod.), popis třídy, jejího prostředí, atmosféry/klimatu, členů třídy 

– věková struktura, specifika skupiny, počet učitelů a jejich stručná charakteristika, přístup vedoucí 

učitelky ke studentovi, vztah s dětmi, vztah s ostatním personálem MŠ. 

• Prezentace a analýza dosavadních zkušeností získaných v rámci pedagogické praxe – vedení 

pedagogické dokumentace (přípravy – definování cílů, výstupů, evaluace integrovaného bloku, práce 

se ŠVP, zapisování do třídnice), realizace vzdělávacích činností s dětmi, řešení výchovných problémů s 

dětmi atd. 

• Prezentace videonahrávky, popis realizované vzdělávací činnosti: velikost skupiny, míra zapojení dětí, 

téma, definovaní cílů a metod práce, shoda připravené činnosti a její následné realizace. 

• Spolupráce s vedoucí učitelkou v MŠ, reflexe rozboru pedagogické činnosti. 

• Reflexe vzdělávací činnosti (podle RVP PV a ŠVP): podařilo se dosáhnout všech naplánovaných cílů, co 

se děti naučily, co dětem celkově činilo potíže, v čem měly určité nedostatky a v čem naopak vynikaly, 

jak byly děti povzbuzovány k samostatnému řešení problémů a jaké dostaly příležitosti vybírat si vlastní 

činnosti a postupy. 

• Reflexe vlastní pedagogické činnosti: identifikace vlastních siných a slabých stránek, pocitů, určitého 

typu chování, zaměření, forem a metod své pedagogické práce. 

• Návrhy řešení pedagogických problémů/výzev, doporučení pro další praxi, plán seberozvoje. 

• Písemná sebereflexe vlastního pedagogického výstupu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál. 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT. 

Mertin V., & Gillernová, I. (2003). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV, Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách MŠ. 
(2007). Praha: VUP. 
Svobodová, E. (2007). Obsah a formy předškolního vzdělávání. České Budějovice: JU. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 
Syslová, Z., & Chaloupková, L. (2015). Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Brno: Masarykova 
univerzita. Dostupné z https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/551. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. seminářů s možností online konzultací. Způsobem ověření znalostí a 
dovedností studentů bude aktivní účast na seminářích, videonahrávka vlastní pedagogické práce v rámci praxe 
v mateřské škole, písemná sebereflexe realizované činnosti a vlastního výstupu. 
1. návštěva a reflexe práce kolegyně (6 hodin), potvrzení, zápis nejvíce 1 strana A4 (vzdělávací cíle a jejich 
plnění, specifika organizace dopoledne, reflexe vlastních prožitků v průběhu dne, přínosy). 

2. Videonahrávka vlastní pedagogické činnosti (sestřihané video – 5 minut z každého dne), hodnocení od 
učitelky a písemná sebereflexe včetně zápisu týdenní praxe (příprava, realizace a evaluace: téma, cíle, jak na 
sebe jednotlivé naplánované pedagogické činnosti navazovaly apod.) 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe I. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 52 hod. kreditů 2 (KS – 3) 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky odborná praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou formou hodnocením vedoucí učitelky na praxi a rozborem 
videozáznamu z praxe s vyučujícím. Podmínkou zápočtu je vedení deníku praxe a zásobníku her a činností. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

navštěvuje MŠ, kde praxe probíhá, vede ukázky práce s dětmi, konzultuje 
s učitelkami ve třídě a studenty 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová vedoucí 
učitelka praxe v MŠ 

Stručná anotace předmětu 

Předmět směřuje k rozvoji empatického cítění a prosociálního chování k dítěti a schopnosti sebereflexe svého 
chování vůči dítěti. Cílem je pomoci studentům vytvořit si interní obranu vůči negativním rutinním stereotypům a 
schopnost vnímat potřeby dětí a adekvátně na ně reagovat. 

• Uvedení do praxe, seznámení s prostředím MŠ a organizací praxe. 

• Ukázka práce s dětmi vedená garantem předmětu – zaměřená na vzájemné poznání a nastavení 
pravidel (znalost jmen a místa). 

• Ukázka práce s dětmi vedená učitelkami/učiteli ve třídách (zapojování studentů do činností). 

• Ukázka práce s dětmi zaměřená na rozvoj prosociálního chování a jednání. 

• Postupné samostatné vedení činností s dětmi, především vedení hry či pohybové činnosti (nejprve 
absolventi SPgŠ). 

• Vedení deníku praxe, zaznamenávání vlastních pocitů, zkoušení odhadu pocitů dítěte, popis vlastního 
intuitivního i záměrného jednání, práce s chybou jako zdrojem posunu a vývoje. 

• Denní rozbor činností s učitelem-učitelkou ve třídě. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha:MŠMT. 
Doporučená literatura: 
Dvořáková, H. (2011). Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE. 
Suchánková, E. (2014). Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 

Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. 

Svobodová, E. (2002). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE. 
Metodické materiály dle doporučení MŠ 

Informace ke kombinovpané nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) týden + 
4s 

hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím možnost konzultací on line 

Pokud student/ka pracuje v MŠ jako učitelka, chůva či asistentka, dodá potvrzení o pracovním poměru v MŠ a 
doloží videozáznam 15–20 minut vlastní práce s dětmi. 
Pokud v MŠ nepracuje, platí pro něho stejné podmínky jako pro prezenční studenty. 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k průběžné pedagogické praxi I. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0 + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny rozborem videozáznamu a deníku praxe, pohovorem se studentem. 
Docházka na předmět Průběžná pedagogická praxe I. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

provádí rozbor videozáznamu, vede diskuzi se studenty 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová vedoucí 
učitelka praxe v MŠ 

Stručná anotace předmětu 

Seminář reflektuje práci studentů v předmětu Průběžná pedagogická praxe I., reflektuje směřování k rozvoji  
empatického cítění a prosociálního chování k dítěti, vede studenty k sebereflexi svého chování vůči dítěti, reakcí 
na jeho potřeby a citlivost na rutinní stereotypy. V semináři se pracuje formou rozboru videozáznamu ve smyslu 
formativního hodnocení ve fázích: 

1. Co se zdařilo – pojmenování pozitiv. 
2. Co by bylo možné doplnit – posun negativ. 

První rozebíraný videozáznam ukazuje práci garanta předmětu či zkušené učitelky/učitele. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha:MŠMT. 
Doporučená literatura: 
Dvořáková, H. (2011). Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE. 
Suchánková, E. (2014). Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 

Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. 

Svobodová, E. (2002). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha:RAABE. 
Metodické materiály dle doporučení MŠ 

Informace ke kombinovpané nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

V kombinované formě tento předmět není, je součástí Průběžné praxe I. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Týdenní pedagogická praxe I. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu týden kreditů 2 (KS – 3) 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Průběžná pedagogická praxe I. 
Seminář k průběžné pedagogické praxi I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky odborná praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny rozborem videozáznamu a deníku praxe, individuálním pohovorem se 
studentem. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

provádí rozbor videozáznamu, vede diskuzi sestudenty 

Vyučující 

vedoucí učitelka praxe v MŠ 

Stručná anotace předmětu 

Týdenní pedagogická praxe I. navazuje na předmět Průběžná pedagogická praxe I. V jejím rámci student 
absolvuje 30 hodin praxe v MŠ, při které si pořídí videozáznam činností a po jejich ukončení individuální 
pohovor s pedagogem zaměřený na rozbor videozáznamu a deníku praxe. V této praxi se student zaměří na: 

• Záměrné působení na dítě v MŠ. 

• Učí se samostatně pracovat se skupinou dětí i s celou třídou. 

• Zkouší si psát přípravu, řídí se pokyny učitelů MŠ. 

• Seznámí se s třídním vzdělávacím programem. 

• Stále se snaží upřednostňovat potřeby dětí, reagovat na ně, být empatický a prosociální. 
• Denně provádí rozbor práce s učitelkou. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha:MŠMT. 
Doporučená literatura: 
Dvořáková, H. (2011). Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE. 
Ginott, H. (2015). Umění komunikace s dětmi. Praha: Portál. 

Suchánková, E. (2014). Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 

Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. 

Svobodová, E. (2002). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha:RAABE. 
Metodické materiály dle doporučení MŠ 

Informace ke kombinovpané nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Seminář probíhá skupinovou i individuální formou konzultace nad videozáznamem. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe II. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 52 hod. kreditů 2 (KS – 3) 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Průběžná pedagogická praxe I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky odborná praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny videonahrávkou vlastní řízené činnosti, odpovědnou přípravou a vedením 
řízených činností v MŠ. Student si dále bude rozšiřovat portfolio, metodický zásobník a povede si záznamy o 
pedagogické praxi (přípravy, pozorování, reflexe). Další podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast. 

Garant předmětu Mgr. Petra Waldaufová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede diskuzi se studenty, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Petra Waldaufová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vést studenty k dovednostem samostatné a cílevědomé práce s dětmi, k plánování této 
práce s respektem ke specifice předškolního vzdělávání a konkrétní dětské skupině, k efektivní komunikaci s  
dětmi i kolegy. Předmět dále prohloubí dovednosti systematického pozorování komunikace učitelky. 

• Řízená praxe jeden den v týdnu na fakultní mateřské škole, ve dvou nebo tříčlenných skupinách: 
pozorování práce učitelky 
pozorování komunikace učitelky 
písemný záznam pozorování 
asistence učitelce 

naplňování potřeb dětí 
seznámení s třídním vzdělávacím programem 
plánování činností k zadanému tématu 
samostatné vedení řízené činnosti 
pomoc při řešení konfliktů dětí 
písemná reflexe 
reflexe vlastních prožitků v diskuzi 
reflexe formou rozboru videozáznamů činností studentek s dětmi 
použití prvků videotréninku 
rozšiřování portfolia 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 – metodické materiály. 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha:MŠMT. 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová, T. (2006). Respektovat a být respektován. Kroměříž: 
Spirála. 

Nováčková, J., & Nevolová, D. (2020). Respektovat a být respektován: cesta k sebeúctě a zodpovědnosti 
(Přepracované vydání). Praha: PeopleComm. 
Mertin, V., & Gillernová, I. (2003). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2003). Rok v mateřské škole. Praha: Portál. 
Svobodová E., Váchová A., & Vítečková, M. (2012). Do školky za zvířátky, metodika práce s příběhy v MŠ. Praha: 
Portál. 

Svobodová, E. (2005). Hra v mateřské škole. Praha: Raabe. 
Svobodová, E. (2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 
Syslová, Z., Horká, H., & Lazarová, B. (2014). Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Brno: 
Masarykova univerzita. 
Doporučená literatura: 
Není stanovena. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou 4 hod. semináře s upřesněním požadavků pro praxi. Cílem semináře je vést 
studenty k dovednostem samostatné a cílevědomé práce s dětmi, k plánování této práce s respektem ke 
specifice předškolního vzdělávání a konkrétní dětské skupině, k efektivní komunikaci s dětmi i kolegy. Pokud 
student/ka pracuje v MŠ jako učitelka, chůva či asistentka, dodá potvrzení o pracovním poměru v MŠ a doloží 
videozáznam 15–20 minut vlastní práce s dětmi. 
Pokud v MŠ nepracuje, platí pro něho stejné podmínky jako pro prezenční studenty. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k průběžné pedagogické praxi II. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

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 nastudenta 

Studijní výsledky budou ověřeny videonahrávkou vlastní řízené činnosti, odpovědnou přípravou a vedením 
řízených činností v MŠ. Student si dále bude rozšiřovat portfolio, metodický zásobník a povede si záznamy o 
pedagogické praxi (přípravy, pozorování, reflexe). Další podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na 
seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Petra Waldaufová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Petra Waldaufová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vést studenty k dovednostem samostatné a cílevědomé práce s dětmi, k plánování této  
práce s respektem ke specifice předškolního vzdělávání a konkrétní dětské skupině, k efektivní komunikaci s  
dětmi i kolegy. Předmět dále prohloubí dovednosti systematického pozorování komunikace učitelky. 

Během semináře budou studenti reflektovat: 

• vedení řízené činnosti 

• řešení konfliktů dětí 

• práci učitelky 

• komunikaci učitelky s dětmi 

• naplňování potřeb dětí 

• vlastní prožitky v diskuzi 

• rozbor videozáznamů činností studentek s dětmi 

• plánování činností k zadanému tématu 

• rozšiřování portfolia 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 – metodické materiály. 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha:MŠMT. 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová,T. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: 
Spirála. 
Mertin, V., & Gillernová, I. (2003). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2003). Rok v mateřské škole. Praha: Portál. 
Svobodová E., Váchová A., & Vítečková, M. (2012). Do školky za zvířátky, metodika práce s příběhy v MŠ. Praha: 
Portál. 

Svobodová, E. (2005). Hra v mateřské škole. Praha: Raabe. 
Svobodová, E. (2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 
Syslová, Z., Horká, H., & Lazarová, B. (2014). Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Brno: 
Masarykova univerzita. 
Doporučená literatura: 
Není stanovena. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

V kombinované formě tento předmět není, je součástí Průběžné praxe II. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Týdenní pedagogická praxe II. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu týden kreditů 2 (KS – 3) 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky odborná praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Student vykoná týdenní praxi v mateřské škole v rozsahu 30 hodin. Připraví detailní písemnou přípravu na 
činnosti v souladu s RVP PV a následné evaluační hodnocení. Pro udělení zápočtu odevzdá sestříhaný 
videozáznam z činností v průběhu vykonané praxe v délce do 15 minut. 

Garant předmětu Mgr. Dita Podhrázská 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede diskuzi se studenty 

Vyučující 

Mgr. Dita Podhrázská 

Stručná anotace předmětu 

Cílem týdenní praxe je samostatně plánovat a realizovat dopolední program ve třídě. Vyhodnotit vzdělávací 
přínos činností z hlediska ŠVP a RVP PV. Identifikovat rizikové momenty v realizaci programu a navrhnout 
způsoby řešení. Rozvíjet citlivost pro komparaci vlastní pedagogické práce s kritérii Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání a identifikaci rizikových momentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha:MŠMT. 
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2003). Rok v mateřské škole. Praha: Portál. 
Svobodová, E., & Váchová, A. (2008). Inovace školního vzdělávacího programu, RAABE, Řízení MŠ. Praha: 
Raabe. 

Svobodová, E., Váchová, A., & Vítečková, M. (2012). Do školky za zvířátky, metodika práce s příběhy v MŠ. 
Praha: Portál. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 
Svobodová, E. (2007). Obsah a formy předškolního vzdělávání. Č. Budějovice: JU. 
Doporučená literatura: 
Dvořáková, H. (2011). Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE. 
Ginott, H. (2015). Umění komunikace s dětmi. Praha: Portál. 

Kolektiv autorů. (2007). Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV, Metodika pro podporu individualizace 
vzdělávání v podmínkách MŠ. Praha: VÚP. 
Mertin, V., & Gillernová, I. (2003). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Suchánková, E. (2014). Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál. 
Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. 

Svobodová, E. (2002). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE. 

Další materiály: 
Kolektiv autorů. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 - metodické materiály. 
Kolektiv autorů. Metodické listy. RAABE Praha. 
Metodické materiály dle doporučení MŠ. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) týden + 
4s 

hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 4s + možnost konzultací on line 

Výuka bude probíhat formou 4 hod. semináře s upřesněním požadavků pro praxi. Cílem semináře je dovést 
studenty k samostatnému vedení bloku dopoledních činností, uplatnění improvizace v pedagogické práci a 
flexibilnímu reagování na podněty dětí, které ověří při týdennípraxi. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská praxe 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 52 hod. kreditů 2 (KS – 4) 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky odborná praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny odpovědnou přípravou a vedením řízených činností v MŠ. Student si dále 
povede si záznamy o pedagogické praxi (přípravy, pozorování, reflexe). Další podmínkou pro udělení zápočtu je 
aktivní účast. 

Garant předmětu Mgr. Petra Waldaufová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede diskuzi se studenty, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Petra Waldaufová 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je určen pro studenty se zájmem prohloubit zkušenosti pedagogické práce s dětmi. Umožňuje profilaci 
studentů v některé z oblastí vzdělávání, především jako asistent u dítěte se specifickými vzdělávacími 
potřebami. 

• řízená praxe jeden den v týdnu 

• sebereflexe, stanovení osobního cíle 

• pozorování práce učitelky 

• písemný záznam pozorování 

• asistence učitelce 

• naplňování potřeb dítěte se SVP 

• plánování činností k zadanému tématu 

• vedení činností dětí v rozsahu dle individuálních zkušeností 

• rozbor pedagogické praxe s vedoucí učitelkou 

• problémové situace, řešení problému v diskuzi 
• závěrečná sebereflexe 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 – metodické materiály. 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha:MŠMT. 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová,T. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: 
Spirála. 
Mertin, V., & Gillernová, I. (2003). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2003). Rok v mateřské škole. Praha: Portál. 
Svobodová E., Váchová A., & Vítečková, M. (2012). Do školky za zvířátky, metodika práce s příběhy v MŠ. Praha: 
Portál. 

Svobodová, E. (2005). Hra v mateřské škole. Praha: Raabe. 
Svobodová, E. (2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 
Syslová, Z., Horká, H., & Lazarová, B. (2014). Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Brno: 
MU. 
Doporučená literatura: Nenístanovena. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) týden + 
4s 

hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Předmět je určen pro studenty se zájmem prohloubit zkušenosti pedagogické práce s dětmi. Umožňuje profilaci 
studentů v některé z oblastí vzdělávání, především jako asistent u dítěte se specifickými vzdělávacími 
potřebami. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k asistentské praxi 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

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 

Studijní výsledky budou ověřeny videonahrávkou vlastní řízené činnosti, odpovědnou přípravou a vedením 
řízených činností v MŠ. Student si povede si záznamy o pedagogické praxi (přípravy, pozorování, reflexe). Další 
podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Petra Waldaufová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Petra Waldaufová 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je určen pro studenty se zájmem prohloubit zkušenosti pedagogické práce s dětmi. Umožňuje profilaci 
studentů v některé z oblastí vzdělávání, především jako asistent u dítěte se specifickými vzdělávacími 
potřebami. 

Studenti budou reflektovat: 

• vedení řízených činností 

• práci s dítětem se spec. vzděl potřebami 

• řešení konfliktů dětí 

• práci učitelky 

• komunikace učitelky s dětmi 

• naplňování potřeb dětí 

• vlastní prožitky v diskuzi 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kolektiv autorů. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 – metodické materiály. 
Kolektiv autorů. (2018). Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha:MŠMT. 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová,T. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: 
Spirála. 
Mertin, V., & Gillernová, I. (2003). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál. 
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2003). Rok v mateřské škole. Praha: Portál. 
Svobodová E., Váchová A., & Vítečková, M. (2012). Do školky za zvířátky, metodika práce s příběhy v MŠ. Praha: 
Portál. 

Svobodová, E. (2005). Hra v mateřské škole. Praha: Raabe. 
Svobodová, E. (2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. 
Svobodová, E. et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 
Syslová, Z., Horká, H., & Lazarová, B. (2014). Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Brno: 
Masarykova univerzita. 
Doporučená literatura: 
Není stanovena. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Tento předmět není zařazen do kombinované formy studia. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky odborná praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Studijní výsledky studentů budou ověřeny formou pozorování, konzultací a prezentací svých praktických 
činností v MŠ. Podmínkami pro udělení zápočtu jsou: aktivní účast na praxích, písemné záznamy příprav, 
odpovědná příprava a vedení dopoledních celků, evaluace týdenního integrovanéhobloku. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Kadlecová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede diskuzi se studenty, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Kadlecová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prohloubit samostatnost při vykonávání všech povinností spojených s profesí předškolního 
pedagoga, dovést studenty k samostatnému vedení týdenního integrovaného bloku, rozvíjet kreativní přístup  
k vedení pedagogického procesu, samostatné vedení třídní dokumentace, znalost povinné dokumentace školy, 
pružné reagování na situace ve třídě a profesionální přístup k evaluaci a autoevaluaci. Týdenní souvislá praxe 
je realizována ve stejné mateřské škole jako průběžná praxe. 

• plánování na základě školního vzdělávacího programu 

• příprava a realizace integrovaného celku, samostatné vedenítýdne 

• průběžné vyhodnocování vzdělávací situace a efektivní reagování 

• vedení třídní dokumentace 

• písemná sebereflexe 

• evaluace integrovaného bloku 

• denní rozbor s třídním pedagogem (vzdělávací přínos realizovaných aktivit z hlediskaklíčových 
kompetencí, obecných i dílčích cílů; rizika ohrožující vzdělávací záměry) 

• videoreflexe 
• rozšiřování portfolia 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Svobodová, E., & Švejdová, H. (2011). Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál. 

Doporučená literatura: 

Badergruber, B., & Pirkl, F. (1994). Příběhy pomáhají s problémy. Praha: Portál. 

Machková, E. (2007). Jak se učí dramatická výchova. Praha: DAMU. 

Opravilová, E. et al. (1992). Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole. Praha:Artama. 

Slavík, M. (1996). Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. Praha: Artama. 

Švejdová, H. (2014). Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát. Praha: Raabe. 

Švejdová H. (2014). Kůry, můry, ven, ať je krásný den. Praha: Raabe. 

Ulrychová I., Gregorová V., & Švejdová H. (2001). Hrajeme si s pohádkami. Praha: Portál. 

Internetový portál: vuppraha.cz. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 2 týdny 
+ 4s 

hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou 4 hod. semináře s možností konzultací. Požadavky k získání zápočtu jsou 
následující: 
1. 1 dopoledne návštěva kolegyně (6 hodin), potvrzení, zápis nejvíce 1 strana A4 /vzdělávací cíle a jejich plnění, 
specifika organizace dopoledne, reflexe vlastních prožitků v průběhu dne, přínosy/. 
2. Týdenní praxe – potvrzení s uvedením 30 hodin týdenní splněnépraxe. 
3. Zápis o týdenní praxi – příprava, hodnocení od učitelky asebereflexe. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hra na hudební nástroj I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny přehrávkou. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních. 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Vránek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Tomáš Vránek 

Stručná anotace předmětu 

Předmět Hra na hudební nástroj dává možnost rozhodnout se pro studium hry na klávesový nástroj, nebo na 
kytaru. Výuka hry na oba nástroje je těsně provázána s vybranými písničkami pro děti předškolního věku tak,  
aby absolvent/ka/ po čtyřech semestrech studia ovládal/a/ tezaurus české lidové písně a dokázal/a/ se 
orientovat i v tonálním systému hudby bez nadepsaných akordických značek. Učební plán proto obsahuje 
nezbytné informace z elementární hudební teorie. Pozornost patří i současné tvorbě písniček autorů 
zabývajících se hudební pedagogikou předškolního věku. Při studiu je kladen důraz na zpěvní projev, který je v 
praxi od nástrojové hry neoddělitelný. Studium kytary doplňují i vhodně volené videoukázky na portálu youtube 
doporučené pro podporu domácí přípravy. 
Předmět je určen začátečníkům, kteří dosud nehráli na žádný hudební nástroj. V prvním semestru si studenti 
osvojí elementární základní prstové dovednosti hry na keyboard a seznámí se s nutnými teoretickými 
požadavky. 

• Základy prstové techniky hry na keyboard. Prstová cvičení v rozsahu kvinty, hra písní ve stejném 
rozsahu v C dur podle sluchu, podle číslovaného prstokladu, podle not. Znalost not c1-g1. 

• Hudební nauka: Tóny a jejich organizace v tónině, notový zápis, notová osnova, stupnice C dur, délka 
not. 

• Hudební nauka: stupnice a odvozování durových stupnic s křížky, znalost not v rozsahu oktávy c1-c2, 
rytmus. 

• Keyboard: hra stupnice C dur v rozsahu oktávy, vybraná cvičení z klavírní školy BGS, hra písní v rozsahu 
kvinty v C a D dur. 

• Hudební nauka: intervaly, stupnice D dur a E dur, metrum. 

• Keyboard: čtení not v rozsahu a-g2, stupnice D a E dur v rozsahu oktávy, hra písní v rozsahu do oktávy 
v těchto tóninách, vybraná cvičení z klavírní školy BGS. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Jenčková, E. (2000, 2001, 2003, 2004). Hudba v současné škole. Hradec Králové: Tandem. 
Jistel, P. (2017). Kolotoč písní a říkadel. Praha: Egmont. 

Šimanovský, Z., & Tichá, A. (2016). Lidové písničky a hry s nimi a hry s nimi. Praha: Portál. 
Vránek, T. (2020). Písničky pro pět prstů (elementární klavírní improvizace doprovodu). Č. Budějovice: PF JU. 
Vránek, T. Kytara a písnička (úvod do akordické hry, hmaty, způsoby rytmických doprovodů). skripta 
Zpěvník Já, písnička 1. Mistrovice: Music distribuce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 2hod./týden hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

V kombinované formě zůstává zachován studijní záměr i cíl studia prezenčního a probíhá v době výuky 
prezenčního studia, doplněn o konzultace v době výuky kombinované formy studia. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pohádky v MŠ 

Typ předmětu PZ dop. 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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní práce v 
semináři a zpracování seminární práce. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) – přednášející, vede semináře,konzultuje 
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (50 %) – přednášející, vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozšířit znalost pohádek, uvědomit si jejich význam pro rozvoj dítěte a možnosti práce s 
nimi: 
1. Pohádka jako reprezentant orální kultury a národní identity. 
2. Psychologický význam pohádek (Freud, Jung aj.). 
3. Etický přínos pohádek pro rozvoj dítěte. 
4. Spiritualita v pohádkách. 

5. Archetypy v pohádkách a poselství pohádek. 
6. Germánské a severské pohádky. 
7. Ruské a slovanské pohádky. 
8. Orientální pohádky. 

9. Romské, indiánské a další pohádky. 
10. Práce s pohádkou v mateřské škole (kdy, kde a jak). 
11. Vypravěčské, čtenářské a animační dovednosti. 
12. –13. Prezentace vlastní práce s pohádkou. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Bettelheim, B.(2000). Za tajemstvím pohádek. Praha: Lidové Noviny. 
Franz, L. V. (2008). Animus a anima v pohádkách. Praha: Portál. 

Franz, L. V. (2008). Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál. 
Piskačová, M. (2013). Vypravěčství. Praha: AMU. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků (4 hod. přednášky a 4 hod. semináře). 
1. Pohádka jako reprezentant orální kultury a národní identity, psychologický význam pohádek (Freud, Jung 
aj.), etický přínos pohádek pro rozvoj dítěte, spiritualita v pohádkách, archetypy v pohádkách a poselství 
pohádek. 
2. Germánské a severské pohádky, ruské a slovanské pohádky, orientální pohádky, romské, indiánské a další 

pohádky, práce s pohádkou v mateřské škole (kdy, kde a jak)vypravěčské, čtenářské a animační dovednosti, 
sdílení prezentace vlastní práce s pohádkou v písemné formě. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Loutkové divadlo 

Typ předmětu PZ 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 

Studijní výsledky budou ověřeny praktickou formou účasti na přípravě loutkového představení. Podmínkou pro 
udělení zápočtu je aktivní práce v semináři a vlastní výstup sloutkou. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. (50 %) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vybavit studenty praktickými dovednostmi pro práci s loutkou v mateřské škole. 
1. Základní druhy loutek a jejich ovládání. 

2. Příprava individuálního výstupu s loutkou – předmětem, navazování kontaktu sdivákem. 
3. Hledání literární předlohy – znaky dobré literární předlohy. 
4. Výroba loutky. 
5. Zpracování literární předlohy. 

6. Improvizační divadlo. 
7. Dobré divadlo dětem a divadlo s dětmi. 
8. Tvorba scénáře, příprava představení pro děti. 
9. Základy režie. 
10. –12. Etudy, improvizace – příprava představení v MŠ. 

13. Realizace představení v MŠ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Bauer, A. (2002). Domácí loutkové divadlo. Olomouc: Rubico. 
Leština V. (1995). Hrajeme si loutkové divadlo. Praha: Portál. 
Leština V. (1995). Vytváříme loutky pro tvořivou hru dětí. Prajha:Portál. 
Machková, E. (2007). Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU. 
Richter, L. (1985). Literatura, divadlo a my. Praha: ÚKVČ. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 
1. Základní druhy loutek a jejich ovládání, příprava individuálního výstupu s loutkou - předmětem, navazování 
kontaktu s divákem, hledání literární předlohy – znaky dobré literární předlohy, výroba loutky, zpracování 
literární předlohy. 
2. Improvizační divadlo, dobré divadlo dětem a divadlo s dětmi, tvorba scénáře, příprava představení proděti, 
základy režie, etudy, improvizace – příprava představení v MŠ => realizace představení v MŠ. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dramatické hry v MŠ I. 

Typ předmětu PZ 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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou, ústní a praktickou. Podmínkou pro udělení zápočtu je 
aktivní účast na seminářích, vedení zásobníku dramatických her, příprava dramatické činnosti pro děti 
předškolního věku, její realizace v rámci praxe v MŠ a následnásebereflexe. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Kadlecová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Kadlecová 

Stručná anotace předmětu 

Záměrem předmětu je seznámit studenty s aktivním využitím dramatických her ve vzdělávání. 
1. Dramatická výchova v MŠ, dramatické hry a jejich využití v MŠ. 
2. Volná hra jako východisko dramatických her a činností. 
3. Kruh a jeho funkce ve vzdělávání, jak udělat kruh, první hry v kruhu. 
4. Hry na prolomení ostychu a vzájemné poznávání. 
5. Průpravné hry a cvičení podporující rozvoj smyslového vnímání. 

6. Pohybové hry – honičky. 
7. Hudební hry a hry se zpěvem. 
8. Hry na rozvoj komunikačních dovedností – komunitní kruh jako základ dramatických činností s předškolními 
dětmi. 
9. Ticho versus ruch, pohyb a klid – štronzo. 
10. Hry s výrazem – práce s emocemi. 
11. Techniky zobrazující-sochy, obrazy, zrcadla, narativní pantomima. 
12. Prosociální dramatické hry. 
13. Prezentace vlastní dramatické činnosti s dětmi, sebereflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Svobodová, E., & Švejdová, H. (2011). Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Badergruber, B., & Pirkl, F. (1994). Příběhy pomáhají s problémy. Praha: Portál. 
Machková E. (2007). Jak se učí dramatická výchova. Praha: DAMU. 
Opravilová, E. et al. (1992). Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole. Praha:Artama. 
Slavík, M. (1996). Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. Praha: Artama. 
Švejdová, H. (2014). Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát. Praha: Raabe. 
Švejdová H. (2014). Kůry, můry, ven, ať je krásný den. Praha: Raabe. 
Ulrychová I., Gregorová V., & Švejdová H. (2001). Hrajeme si s pohádkami. Praha: Portál. 
Internetový portál: vuppraha.cz. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. Výstupem je zpracování přípravy dramatické hry pro děti 
předškolního věku, její realizace v MŠ a písemná sebereflexe. 
1. Dramatická výchova v MŠ, dramatické hry a jejich využití v MŠ, volná hra jako východisko dramatických her  
a činností, kruh a jeho funkce ve vzdělávání, jak udělat kruh, první hry v kruhu, hry na prolomení ostychu a 
vzájemné poznávání, průpravné hry a cvičení podporující rozvoj smyslového vnímání, prosociální dramatické 
hry. 
2. Pohybové hry – honičky, hudební hry a hry se zpěvem, hry na rozvoj komunikačních dovedností-komunitní 
kruh jako základ dramatických činností s předškolními dětmi, ticho versus ruch, pohyb a klid – štronzo, hry 
s výrazem – práce s emocemi, techniky zobrazující-sochy, obrazy, zrcadla, narativní pantomima. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hra na hudební nástroj II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Hra na hudební nástroj I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny přehrávkou. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních. 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Vránek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Tomáš Vránek 

Stručná anotace předmětu 

Předmět Hra na hudební nástroj dává možnost rozhodnout se pro studium hry na klávesový nástroj, nebo na 
kytaru. Výuka hry na oba nástroje je těsně provázána s vybranými písničkami pro děti předškolního věku tak,  
aby absolvent/ka/ po čtyřech semestrech studia ovládal/a/ tezaurus české lidové písně a dokázal/a/ se 
orientovat i v tonálním systému hudby bez nadepsaných akordických značek. Učební plán proto obsahuje 
nezbytné informace z elementární hudební teorie. Pozornost patří i současné tvorbě písniček autorů 
zabývajících se hudební pedagogikou předškolního věku. Při studiu je kladen důraz na zpěvní projev, který je v 
praxi od nástrojové hry neoddělitelný. Studium kytary doplňují i vhodně volené videoukázky na portálu youtube 
doporučené pro podporu domácí přípravy. 
Rozvíjení dovedností osvojených v Hře na hudební nástroj I. Pohybová nezávislost PR a LR s nácvikem 
jednoduchých doprovodů melodie. Hudební nauka: akordy a jejich funkce v tónině. 

• Keyboard: rozvíjení prstové hybnosti a nezávislosti obou rukou (BGS). Hra stupnic C, D, A, E v rozsahu 
oktávy. Stavba a hra kvintakordů v daných tóninách. Písničky v rozsahu oktávy s jednoduchým 
doprovodem LR. 

• Hudební nauka: kvintakordy a jejich funkce melodická a harmonická (kvintakordy T-D v 
procvičovaných tóninách). 

• Keyboard: stupnice s be: F dur v rozsahu oktávy. Hra písní v F dur, opakování a transpozice známých  
písní do F dur. 

• Hudební nauka: sextakordy a jejich používání. Odvozování durových stupnic s be. Funkce 
subdominanty v tonální kadenci (T-S-D). 

• Keyboard: Probrané stupnice v rozsahu dvou oktáv protipohybem i souběžně. Kvintakordy a jejich 
obraty. Písničky s rozsahem do oktávy v různých tóninách s doprovodem LR. 

• Hudební nauka: kvartsextakordy a jejich používání. Kadence T-S-D v probranýchtóninách. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Jenčková, E. (2000, 2001, 2003, 2004). Hudba v současné škole. Hradec Králové: Tandem. 
Jistel, P. (2017). Kolotoč písní a říkadel. Praha: Egmont. 
Šimanovský, Z., & Tichá, A. (2016). Lidové písničky a hry s nimi a hry s nimi. Praha: Portál. 
Vránek, T. (2020). Písničky pro pět prstů (elementární klavírní improvizace doprovodu). Č. Budějovice: PF JU. 
Vránek, T. Kytara a písnička (úvod do akordické hry, hmaty, způsoby rytmických doprovodů). skripta 
Zpěvník Já, písnička 1. Mistrovice: Music distribuce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 2hod./týden hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

V kombinované formě zůstává zachován studijní záměr i cíl studia prezenčního a probíhá v době výuky 
prezenčního studia, doplněn o konzultace v době výuky kombinované formy studia. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dramatické hry v MŠ II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Dramatické hry v MŠ I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na 
seminářích, písemné zpracování dramatické projektu pro děti předškolního věku a jeho následná prezentace. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Kadlecová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Kadlecová 

Stručná anotace předmětu 

1. Hry s básničkami a písničkami, ilustrace pohybem. 
2. Hra s příběhem – počátky hry v roli. 
3. Význam a využití strukturovaného dramatu. 
4. Projekty dramatické výchovy vhodné pro předškolní věk a definování jednotlivých kroků na cestě 

příběhem/pohádkou. 
5. Příprava a plánování dramatického projektu s dětmi, vhodnost literární a divadelní látky. 
6. Organizace podmínek a prostředí, motivace, prezentování příběhu učitelkou, skupinové cítění. 
7. Zkoumání a objevování sebe, okolního světa a příběhu, experimentování, improvizace s dějem, využití 

technik dramatické výchovy: asociační kruh, diskuse, pantomima, hra v roli, konkrétní činnosti. 
8. Možnosti uzavírání dramatického projektu s dětmi, společná reflexe dramatického celku, aplikace nových 

poznatků do dalšího vzdělávání dětí. 
9. Vytváření vlastního dramatického projektu. 
10. –13. Prezentace dramatických projektů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Svobodová, E., & Švejdová, H. (2011). Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Badergruber, B., & Pirkl, F. (1994). Příběhy pomáhají s problémy. Praha: Portál. 
Machková E. (2007). Jak se učí dramatická výchova. Praha: DAMU. 
Opravilová, E. et al. (1992). Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole. Praha:Artama. 
Slavík, M. (1996). Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. Praha: Artama. 
Švejdová, H. (2014). Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát. Praha: Raabe. 
Švejdová H. (2014). Kůry, můry, ven, ať je krásný den. Praha: Raabe. 
Ulrychová I., Gregorová V., & Švejdová H. (2001). Hrajeme si s pohádkami. Praha: Portál. 
Internetový portál: vuppraha.cz. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích 
a písemné zpracování dramatické projektu pro děti předškolního věku. 
1. Hry s básničkami a písničkami, ilustrace pohybem, hra s příběhem – počátky hry v roli, význam a využití 
strukturovaného dramatu, projekty dramatické výchovy vhodné pro předškolní věk a definování jednotlivých 
kroků na cestě příběhem/pohádkou. 
2. Příprava a plánování dramatického projektu s dětmi, vhodnost literární a divadelní látky, organizace 
podmínek a prostředí, motivace, prezentování příběhu učitelkou, skupinové cítění, zkoumání a objevování 
sebe, okolního světa a příběhu, experimentování, improvizace s dějem, využití technik dramatické výchovy: 
asociační kruh, diskuse, pantomima, hra v roli, konkrétní činnosti, možnosti uzavírání dramatického projektu s  
dětmi, společná reflexe dramatického celku, aplikace nových poznatků do dalšího vzdělávání dětí. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hra na hudební nástroj III. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Hra na hudební nástroj II. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny přehrávkou. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních. 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Vránek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Tomáš Vránek 

Stručná anotace předmětu 

Předmět Hra na hudební nástroj dává možnost rozhodnout se pro studium hry na klávesový nástroj, nebo na 
kytaru. Výuka hry na oba nástroje je těsně provázána s vybranými písničkami pro děti předškolního věku tak,  
aby absolvent/ka/ po čtyřech semestrech studia ovládal/a/ tezaurus české lidové písně a dokázal/a/ se 
orientovat i v tonálním systému hudby bez nadepsaných akordických značek. Učební plán proto obsahuje 
nezbytné informace z elementární hudební teorie. Pozornost patří i současné tvorbě písniček autorů 
zabývajících se hudební pedagogikou předškolního věku. Při studiu je kladen důraz na zpěvní projev, který je v 
praxi od nástrojové hry neoddělitelný. Studium kytary doplňují i vhodně volené videoukázky na portálu youtube 
doporučené pro podporu domácí přípravy. 
Rozvíjení získaných dovedností ve hře na keyboard. Mollové tóniny a písničky v nich. Hra písní se zpěvem a 
jednoduchým doprovodem s tonální kadencí. Základy akordické hry na kytaru a způsoby doprovodu písní. 

• Keyboard: rozvíjení prstové techniky a nezávislosti rukou (BGS). Hra stupnic a akordů. Stupnice a moll, 
dur dominanta v moll. Hra jednoduchých písní. Kytara jako doprovodný nástroj. Základy ovládání 
nástroje, akordické značky a hmaty: C-G7, G-D7, D-A7, A-E7. 

• Keyboard: stupnice, akordy, vybraná cvičení z BGS, hra písní v moll. Kytara: akordy v moll: Am-E7, Dm- 
A7, Gm-D7, Em-H7.Doprovody ve 2/4 metru. 

• Keyboard: doprovod písní s harmonickými figurami, užití vedlejších akordů v tónině. Kytara: rozšířená 
kadence v doprovodech písní (C-Am-Dm-G7 apod.). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 

Doporučená literatura: 
Jenčková, E. (2000, 2001, 2003, 2004). Hudba v současné škole. Hradec Králové: Tandem. 
Jistel, P. (2017). Kolotoč písní a říkadel. Praha: Egmont. 
Šimanovský, Z., & Tichá, A. (2016). Lidové písničky a hry s nimi a hry s nimi. Praha: Portál. 
Vránek, T. (2020). Písničky pro pět prstů (elementární klavírní improvizace doprovodu). Č. Budějovice: PF JU. 
Vránek, T. Kytara a písnička (úvod do akordické hry, hmaty, způsoby rytmických doprovodů). skripta 
Zpěvník Já, písnička 1. Mistrovice: Music distribuce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 2hod./týden hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

V kombinované formě zůstává zachován studijní záměr i cíl studia prezenčního a probíhá v době výuky 
prezenčního studia, doplněn o konzultace v době výuky kombinované formy studia. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Arteterapie a artefiletika s dětmi předškolního věku 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/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 

Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování seminární práce (arteterapeutická, artefiletická činnost pro děti). 
Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zaměřuje na možnosti využití arteterapie a artefiletiky s dětmipředškolního věku. 
1. Reflexe arteterapeutických a artefiletických zkušeností. 
2. Úvod do arteterapie – pojem, druhy, funkce, možnosti využití arteterapie. 
3.–4. Arteterapie s předškolními dětmi. 
5. Úvod do artefiletiky – pojem, výrazová hra, reflektivní dialog, zážitek, koncept, prekoncept, sociokognitivní 
konflikt. 

6. –7. Artefiletika s předškolními dětmi. 
8. Dětský výtvarný projev a diagnostické aspekty výtvarného projevu. 
9. Barevná symbolika. 
10. –11. Artefiletické a arteterapeutické činnosti v mateřské škole. 
12. Témata v arteterapii. 
13. Etické problémy v arteterapii 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Case, C., & Dalley, T. (1995). Arteterapie s dětmi. Praha: Portál. 
Jebavá, J. (1997). Úvod do arteterapie. Praha: Karolinum. 

Slavíková, V., Hazuková, H., & Slavík, J. (2010). Výtvarné čarování: artefiletika pro předškoláky a mladší 
školáky. Úvaly: Albra. 
Slavíková, V., Slavík, J., & Eliášová, S. (2007). Dívej se, tvoř a povídej!: artefiletika pro předškoláky a mladší 
školáky. Praha: Portál. 

Šicková-Fabrici, J. (2016). Základy arteterapie. Praha: Portál. 
Uždil, J. (2002). Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 

Lhotová, M., & PEROUT, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál. 
Liebmann, M (2010). Skupinová arteterapie: nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Praha: 
Portál. 
Malchiodi, C., A. (1998). Understanding children's drawings. New York: Guilford Press. 
Malchiodi, C., A. (2003). Handbook of art therapy. New York: The Guilford Press. 
Slavík, J. (2000). Utváření a interpretování symbolu v arteterapii. In Současná arteterapie v České republice a v 
zahraničí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedaogická fakulta. 

Read, H., E., & Caha, J. (1967). Výchova uměním. Praha: Odeon. 
Rubin, J., A. (2008). Přístupy v arteterapii: teorie & technika. Praha:Triton. 
Slavík, J. (2001). Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. Praha: Univerzita Karlova. 
Slavík, J., & Wawrosz, P. (2004). Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. Praha: Univerzita 
Karlova. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků, které se zaměří na možnosti využití arteterapie a artefiletiky s 
dětmi předškolního věku. Výstupem bude zpracovaná aktivita pro děti. 
1. Reflexe arteterapeutických a artefiletických zkušeností. Úvod do arteterapie - pojem, druhy, funkce, 
možnosti využití arteterapie. Arteterapie s předškolními dětmi. Úvod do artefiletiky – pojem, výrazová hra, 
reflektivní dialog, zážitek, koncept, prekoncept, sociokognitivní konflikt. Artefiletika s předškolními dětmi. 
2. Dětský výtvarný projev a diagnostické aspekty výtvarného projevu. Barevná symbolika. Artefiletické a 
arteterapeutické činnosti v mateřské škole. Témata v arteterapii. Etické problémy v arteterapii. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kurz logopedické prevence 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zkoušky je zpracování 
portfolia aktivit logopedické prevence a jeho prezentace a dále ústní ověření teoretických znalostí. Bude 
vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Habrdová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Habrdová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem programu je poskytnutí základních informací o řeči a jejím vývoji, vybavení studentů znalostmi a 
dovednostmi potřebnými k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, k volbě vhodných 
pedagogických přístupů k dětem s narušenou komunikační schopností a informacemi o pěstování kultury 
mluvního projevu. 

Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 

• problematika logopedické péče ve školství 

• pedagogická diagnostika odchylek ve vývoji dětskéřeči 

• podpora přirozeného rozvoje řeči a předcházení poruchám řeči 

• přístup k dítěti s narušenou komunikační schopností v kolektivu MŠ 

• podpora rozvoje komunikační kompetence dětí v souladu se školním vzdělávacím programem 

• praktické ukázky nácviku správné výslovnosti, přípravná cvičení k výslovnosti jednotlivých hlásek 

• individuální vzdělávací plán pro dítě s narušenou komunikační schopností 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Bednářová, J., & Šmardová, V. (2007). Diagnostika dítěte předškolního věku. (Od 3 - 6 let) Brno: Computer Press. 
Bezděková, J. (2008). Učíme naše dítě mluvit: řečová výchova od narození do sedmi let. Metodická příručka 
logopedické prevence. Velké Bílovice: TeMi CZ. 
Bytešníková, I. (2007). Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno:MU. 
Dvořák, J. (1998). Logopedický slovník. Žďát n/Sázavou: Logopaedica clinica. 

Hrubínová, M. (2010). Co my povíš Matěji? Rozvíjíme řeč předškolních dětí. Praha: Portál. 
Klenková, J., & Kolbábková, H. (2010). Diagnostika předškoláka - správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC 
nakladatelství. 

Kutálková, D. (1966). Logopedická prevence. Praha: Portál. 
Kutálková, D. (2009). Průvodce vývojem dětské řeči, logopedická prevence. Praha: Galén. 
Lechta, V. et al. (2005). Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. 
Lynch, Ch., & Kidd, J. (2002). Cvičení pro rozvoj řeči. Praha: Portál. 
Sovák, M. (1984). Logopedie předškolního věku. Praha: SPN. 
Sovák, M. et al. (1974). Logopedie. Praha: SPN. 
Škodová, E., & Jedlička, I. (2003). Klinická logopedie. Praha: Portál. Vyštejn, 
J. (1995). Dítě a jeho řeč. Praha: Baroko a fox. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8p + 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat ve dvou 8 hod. blocích. Studenti povinně absolvují náslech praktických činností ve 
vybraných zařízeních v rozsahu minimálně 4 hodiny. Výstupem bude zpracované portfolio aktivit logopedické 
prevence. 
1. Problematika logopedické péče ve školství. Pedagogická diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči. Podpora 
přirozeného rozvoje řeči a předcházení poruchám řeči. 
2. Přístup k dítěti s narušenou komunikační schopností v kolektivu MŠ. Podpora rozvoje komunikační 
kompetence dětí v souladu se školním vzdělávacím programem. Praktické ukázky nácviku správné výslovnosti, 
přípravná cvičení k výslovnosti jednotlivých hlásek. Individuální vzdělávací plán pro dítě s narušenou 
komunikační schopností. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hra na hudební nástroj IV. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Hra na hudební nástroj III. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny přehrávkou. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních. 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Vránek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Tomáš Vránek 

Stručná anotace předmětu 

Předmět Hra na hudební nástroj dává možnost rozhodnout se pro studium hry na klávesový nástroj, nebo na 
kytaru. Výuka hry na oba nástroje je těsně provázána s vybranými písničkami pro děti předškolního věku tak,  
aby absolvent/ka/ po čtyřech semestrech studia ovládal/a/ tezaurus české lidové písně a dokázal/a/ se 
orientovat i v tonálním systému hudby bez nadepsaných akordických značek. Učební plán proto obsahuje 
nezbytné informace z elementární hudební teorie. Pozornost patří i současné tvorbě písniček autorů 
zabývajících se hudební pedagogikou předškolního věku. Při studiu je kladen důraz na zpěvní projev, který je v 
praxi od nástrojové hry neoddělitelný. Studium kytary doplňují i vhodně volené videoukázky na portálu youtube 
doporučené pro podporu domácí přípravy. Hudební periodicita, stavba hudební věty, improvizace motivu a  
jeho zpracování v jednoduché melodii. Zhudebnění dětských říkadel. Keyboard: zdokonalování hry písní s 
doprovodem v dur i moll. 

• Keyboard: hra písní v dur i moll s různými způsoby doprovodů s využitím vedlejších akordů i 
mimotonálních dominant. Hra na ozvěnu, improvizace periody. Tvorba jednoduchých melodií. 

• Zobcová flétna: rozvíjení základů hry na nástroj (navazuje na ZS), cvičení a písničky ze školy L. Daniela 
I. díl, lekce 7-14. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Jenčková, E. (2000, 2001, 2003, 2004). Hudba v současné škole. Hradec Králové: Tandem. 
Jistel, P. (2017). Kolotoč písní a říkadel. Praha: Egmont. 

Šimanovský, Z., & Tichá, A. (2016). Lidové písničky a hry s nimi a hry s nimi. Praha: Portál. 
Vránek, T. (2020). Písničky pro pět prstů (elementární klavírní improvizace doprovodu). Č. Budějovice: PF JU. 
Vránek, T. Kytara a písnička (úvod do akordické hry, hmaty, způsoby rytmických doprovodů). skripta 
Zpěvník Já, písnička 1. Mistrovice: Music distribuce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 2hod./týden hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

V kombinované formě zůstává zachován studijní záměr i cíl studia prezenčního a probíhá v době výuky 
prezenčního studia, doplněn o konzultace v době výuky kombinované formy studia. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba – keramika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování 
výzkumného projektu a jeho prezentace. Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je osvojení základních technologických postupů zpracování keramických materiálů a glazur v 
závislosti na typologii a věku dítěte. Dále vytvoření tematických okruhů vhodných k transpozici do keramického 
materiálu. Samostatná aplikace nabytých praktických a teoretických dovedností a znalostí pro vzdělávací a 
výchovnou praxi. Výstupem bude tematická řada keramických prací vhodných k uplatnění ve vzdělávací a 
výchovné praxi. 
1. Cvičení jemné motoriky dlaně a zápěstí (koule, válce). 2.– 
3. Uplatnění tohoto cvičení ve výtvarných motivech. 
4. Reliéf a možnosti jeho využití: otiskování přírodnin, kresba v reliéfu, příhradový či sklípkový reliéf, 
modelovaný reliéf. 
5. Plastika a možnosti využití: plastika přírodnin, modelace zvířat, modelování geometrických tvarů a 
architektury, modelace produktů lidské výroby, modelace figur nebo částí figury. 
6. –10. Volná práce – vlastní tvorba. 
11. Technologie dekorace výtvarných řad (glazování). 12.–
13. Prezentace tvorby 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Fiell, Ch. (2003). Design 20. století. Praha: Slovart. Kaidó, 
V. (2009). Design. Praha: Slovart. 
Uždil, J., & Rozáková,D. (1968). Metodika výtvarné výchovy na mateřské škole. Praha:SPN. 
Doporučená literatura: 
Rada, P. (1997). Slabikář keramika. Praha: Grada. 
Rada, P. (2007). Keramika. Praha: Avicenum. 
Slavík, J., Slavíková, V., Hazuková, H. (2000). Výtvarné čarování (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky). 

Praha: Pedagogická fakulta. 
Svobodová, M. (1998). Výtvarná výchova v předškolním věku. Havlíčkův Brod: Tobiáš. Weiss, 
G. (2007). Keramika – Umění z hlíny. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. Cílem předmětu je osvojení základních technologických 
postupů zpracování keramických materiálů a glazur v závislosti na typologii a věku dítěte. Dále vytvoření 
tematických okruhů vhodných k transpozici do keramického materiálu. Samostatná aplikace nabytých 
praktických a teoretických dovedností a znalostí pro vzdělávací a výchovnou praxi. Výstupem bude tematická 
řada keramických prací vhodných k uplatnění ve vzdělávací a výchovné praxi. 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Náročná témata v mateřské škole 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

3/ZS 

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 nastudenta 

Vypracování seminární práce – reflexe knih věnovaných tématům vážícím se k pedagogovi, aplikace do 

prostředí MŠ a propojení s reflexí vlastní osobnosti; rozsah 5 stran. Zápočet je udělen v rámci konzultace nad 

jedním tématem předmětu a nad seminární prací. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

V rámci předmětu jsou představována některá náročná témata, s nimiž se předškolní pedagog v práci s dětmi  
setkává. Jde především o otázky týkající se smrtelnosti, sexuality a odlišnosti (kulturní, handicapu apod.) Cílem 
seminářů je poskytnout studentům možnost pracovat se svými postoji vůči těmto otázkám, vybavit je 
porozuměním pro vývojová specifika dětí předškolního věku a nabídnout jim doporučení, jak s těmito tématy 
pracovat v rovině preventivní i intervenční. 

1. Reflexe vlastních zkušeností s výchovou vztahující se k smrti, sexualitě, odlišnostem. 
2. Práce s vlastními postoji k náročným tématům. 
3. Výchova vztahující se ke smrti – Vývoj dětského porozumění smrti. 
4. Výchova vztahující se ke smrti – Specifika dětskéhotruchlení. 
5. Práce s tématem smrti v MŠ – rovina intervenční. 
6. Práce s tématem smrti v MŠ – rovina preventivní. 
7. Výchova týkající se sexuality – otázky rozdílnosti mužského a ženskéhotěla. 
8. Výchova týkající se sexuality – otázky kolem početí a narození. 
9. Výchova týkající se sexuality – vztahy a kultivace sexuálního chování. 
10. Výchova týkající se sexuality – intimita, prevence zneužívání. 
11. Výchova k toleranci – práce s tématy kulturních rozdílů, hodnot, vyznání. 
12. Výchova k toleranci – práce s tématy handicapů. 
13. Inspirace – knihy, příběhy, hry, které jsou prostředkem ke sdílení náročných témat. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Není stanovena. 
Doporučená literatura: 

Goldman, L. (2015). Jak s dětmi mluvit o smrti. Praha: Portál. 

Franclová, M., & Plachá, V. (2017). Smrt jako téma dětí na ZŠ. Komenský, 142(2), 47–52. 

Rogers, C. R. (2015). Být sám sebou: terapeutův pohled na psychoterapii. Praha: Portál. 

Říčan, P. (2013). S dětmi chytře a moudře: psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče. Praha: Portál. 

Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada. 

Šulová, L., Fait, T., & Weiss, P. (2011). Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf. 

Yalom, I. D. (2006). Existenciální psychoterapie. Praha: Portál. 

Yalom, I. D. (2008). Pohled do slunce. Praha: Portál. 

Yalom, I. D. (2015). Hovory k sobě. Praha: Portál. 

Žaloudíková, I. (2015). Dětské pojetí smrti. Brno: MuniPress. 

Zoller Morf, E. (2010). Filozofická cesta: s dětmi na výzkumné cestě za radostí a smyslem života. České 

Budějovice: Jihočeská univerzita. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 

1. Reflexe vlastních zkušeností s výchovou vztahující se k smrti, sexualitě, odlišnostem. Práce s vlastními postoji 

k náročným tématům. Výchova vztahující se ke smrti: Vývoj dětského porozumění smrti. Specifika dětského 

truchlení. 

2. Práce s tématem smrti v MŠ – rovina intervenční. Práce s tématem smrti v MŠ – rovina preventivní. Výchova 

týkající se sexuality. Výchova k toleranci. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prevence školních obtíží – MŠ 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Vývojová psychologie 
Speciální pedagogika I., II. 
Pedagogická diagnostika 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce – kazuistiky vybraného dítěte a vypracování 
stimulačního programu. Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednáší, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zaměřuje na prediktory budoucích školních obtíží, jejich diagnostiku, a především prevenci v 
předškolním věku. 

1. Dítě s rizikem vývoje školních obtíží v předškolním věku, etiologie. 
2. Vybrané funkční oblasti ve vztahu ke školním obtížím: řeč, jazyk, komunikace (jazykové roviny, expresivní a 

receptivní složka, neverbální komunikace). 

3. Vybrané funkční oblasti ve vztahu ke školním obtížím: motorika (hrubá, jemná, grafomotorika, oromotorika). 
4. Vybrané funkční oblasti ve vztahu ke školním obtížím: lateralita (vývoj, druhy, leváctví). 
5. Vybrané funkční oblasti ve vztahu ke školním obtížím: fonematický sluch, sluchové vnímání (terminologie, 

oblasti – sluchové rozlišování, analýza a syntéza, figura a pozadí, sluchová paměť, pozornost). 
6. Vybrané funkční oblasti ve vztahu ke školním obtížím: zrakové vnímání (diferenciace, figura a pozadí, analýza 

a syntéza, zraková paměť). 
7. Vybrané funkční oblasti ve vztahu ke školním obtížím: vnímání prostoru (tělesné schéma, orientace v 

prostoru i na ploše, P-L orientace) a času (orientace, časové pojmy, dějová posloupnost), intermodální 
kódování (ortografie-fonologie). 

8. Vybrané funkční oblasti ve vztahu ke školním obtížím: pozornost apaměť. 
9. Vybrané funkční oblasti ve vztahu ke školním obtížím: předmatematické představy (pojmy, orientace v oboru 

počtu, početní řada). 
10. Diagnostické postupy a nástroje, diagnostické dovednosti (anamnéza, dokumentace, informace rodinných 
příslušníků, rozhovor s dítětem, analýza výkonů dítěte; vybrané diagnostické nástroje: vývojové škály, 
screeningové testy určené i pro předškolní pedagogy). 
11. Stimulační a podpůrná opatření – konkrétní materiály, programy pro rozvoj jednotlivých funkcí potřebných 
pro nácvik trivia, PC programy. 

12. Školní zralost a připravenost. 
13. Spolupráce s PPP, s rodiči. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Bednářová, J. (2020). Školní zralost a její diagnostika. Praha: Raabe. 
Bednářová, J. (2020). Všestranná příprava do školy Praha: Edika. 
Bednářová, J. další materiály k jednotlivým oblastem: Zrakové vnímání a rozlišování, Sluchové vnímání, 
Orientace v prostoru a čase, matematických představ (Počítání soba Boba). Praha: Edika. 
Bednářová, J., & Šmardová, V. (2006). Rozvoj grafomotoriky. Praha: Edika. Navazující pracovní sešity: Mezi námi 
pastelkami, Co si tužky povídaly, Na návštěvě u malíře. 

Sindelarová, B. (2013). Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál. 
Švancarová, D., & Kucharská, A. (2012). Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha: Dys centrum. 
Zelinková, O. (2001). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál. 
Zelinková, O. (2008). Dyslexie v předškolním věku? Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Blahutková, M. et al. (2011). Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. 
Brno: MU. 
Janečková, D. (2004). Hry pro pravolevou orientaci. Havlíčkův Brod: Tobiáš. 
Jošt, J. (2011). Čtení a dyslexie. Praha: Grada Publidhing. 
Jucovičová, D., & Žáčková, H. (2008). Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál. 
Krejčová, L. (2019). Dyslexie. Psychologické souvislosti. Praha: Grada. 

Looseová, A., C., Piekert, N., & Diener, G. (2001). Grafomotorika pro děti předškolního věku: Praha: Portál. 
Mikulajová, M., & Dostálová, A. (2004). Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Bratislava: Dialog. 
Seidlová-Málková, G. (2014). Diagnostika jazykového vývoje. Praha: Grada. 
Smolík, F., & Seidlová-Málková, G. (2014). Vývoj jazykových schopnosti. Praha: Grada. 
Pokorná, V. (2011). Rozvoj vnímání a poznávání. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 4p + 4s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. Tématem jsou prediktory budoucích školních obtíží, jejich  
diagnostika, a především prevence v předškolním věku. Výstupem bude vypracování seminární práce – 
kazuistiky vybraného dítěte a vypracování stimulačního programu (viz obsahová náplň u prezenčního studia). 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk v MŠ I. 

Typ předmětu  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 

Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 
Podmínkou pro udělení zápočtu je ústní prezentace a úspěšné vypracování jazykového testu. 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. (50 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Eva Pártlová (50 %) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Obsahem tohoto semináře budou komunikativně zaměřené aktivity směřující od úrovně A1 k úrovni A2.  
Posluchači se budou věnovat nácviku všech čtyř řečových dovedností, tedy poslechu, mluvení, čtení i psaní, a 
to v rámci tematických okruhů: 

• Rodina 

• Představení sebe sama a seznamování 

• Volný čas 

• Komunikace při cestování (na letišti, v hotelu, vrestauraci) 

• Neformální dopis 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Oxenden C., Latham Koenig, Ch., & Seligson, P. (2012). English File Third Edition Pre-intermediate. Oxford 
University Press. (lekce 1-3) 

Doporučená literatura: 
Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge University Press. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenční formou studia. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Německý jazyk v MŠ I. 

Typ předmětu  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 

Bude vyžadována aktivní účast na seminářích a příprava na ně, dále úspěšně splněné testy. Konzultace a 
zkoušení probíhají v německém jazyce. 

Garant předmětu Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Obsahem tohoto semináře budou lexikálně a gramaticky zaměřené aktivity směřující od úrovně A1 k úrovni A2. 
Posluchači se budou věnovat nácviku všech čtyř řečových dovedností, tedy poslechu, mluvení, čtení i psaní. 
Tematické okruhy: 
1. Familie. 
2. – 3.Vorstellung und Selbstpräsentation. 

4. Termine. 
5. – 6. Gesundheit und Krankheit. 

7. – 8. Aussehen und Charakter. 
9. Regeln. 
10. – 11. Reisen. 

12. – 13. Neformální dopis. 
Gramatika: 

1. slovosled ve větě oznamovací 
2. – 3. rámcová konstrukce 

4. – 5. souvětí souřadné 
6. – 8. slovesná flexe – časy (především přítomný a minulé), imperativ, modální a pomocná slovesa 
9. negace 
10. – 11. substantivum a jeho flexe, člen 
12. zájmena (osobní, přivlastňovací, es, neurčitá a tázací) 
13. číslovky 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Menschen A1.2. Deutsch als Fremdsprache. (Kursbuch + Arbeitsbuch) (akt. vydání). Ismaning: Hueber. 

Doporučená literatura: 
Doplňkové materiály podle volby vyučujícího 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 
Tematické okruhy: 
1. Familie. 

2. Vorstellung und Selbstpräsentation. 
3. Termine. 
4. Gesundheit und Krankheit. 
5. Aussehen und Charakter. 
6. Regeln. 
7. Reisen. 



 

8. Neformální dopis. 
Gramatika: 
1. slovosled ve větě oznamovací, rámcová konstrukce 
2. souvětí souřadné 
3. – 4. slovesná flexe - časy (především přítomný a minulé), imperativ, modální a pomocná slovesa 

5. negace 
6. substantivum a jeho flexe, člen 
7. zájmena (osobní, přivlastňovací, es, neurčitá a tázací) 
8. číslovky 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk v MŠ II. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Anglický jazyk v MŠ I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 
Podmínkou pro udělení zápočtu je ústní prezentace a úspěšné vypracování jazykového testu. 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. (50 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Eva Pártlová (50 %) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Obsahem tohoto semináře budou komunikativně zaměřené aktivity směřující od úrovně A1 k úrovni A2.  
Posluchači se budou věnovat nácviku všech čtyř řečových dovedností, tedy poslechu, mluvení, čtení i psaní, a 
to v rámci tematických okruhů: 

• Oblečení 

• Nakupování 

• Popis místa, kde žiji 

• Vyjádření emocí 
• Formální e-mail 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Oxenden C., Latham Koenig, Ch., & Seligson, P. (2012). English File Third Edition Pre-intermediate. Oxford 
University Press. (lekce 4-6) 

Doporučená literatura: 
Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge University Press. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenční formou studia. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Německý jazyk v MŠ II. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Německý jazyk v MŠ I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Bude vyžadována aktivní účast na seminářích a příprava na ně, dále úspěšně splněné testy. Konzultace a 
zkoušení probíhají v německém jazyce. 

Garant předmětu Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Obsahem tohoto semináře budou lexikálně a gramaticky zaměřené aktivity směřující od úrovně A1 k úrovni A2. 
Posluchači se budou věnovat nácviku všech čtyř řečových dovedností, tedy poslechu, mluvení, čtení ipsaní. 
Tematické okruhy: 
1. – 2. Beruf. 
3. – 4. Arbeitsleben. 

5. Firma. 
6. – 7. Tourismus 

8. – 9. Kultur. 
10. – 11. Lebensstil. 
12. – 13. Formální dopis. 
Gramatika: 
1. – 3. Věty vedlejší (spojky dass, weil, wenn, …) 

4. Vedlejší věty vztažné. 
5. – 6. Předložky. 

7. – 9. Deklinace adjektiv. 
10. – 11. Konjunktiv II. 
12. Zvratná slovesa 
13. Časové údaje (předložky, příslovce). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Menschen A2.1. Deutsch als Fremdsprache. (Kursbuch + Arbeitsbuch) (akt. vydání). Ismaning: Hueber. 
Doporučená literatura: 
Doplňkové materiály podle volby vyučujícího. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 
Tematické okruhy: 
1. Beruf. 
2. Arbeitsleben. 
3. Firma. 
4. Tourismus 
5. Kultur. 
6. – 7. Lebensstil. 

8. Formální dopis. 
Gramatika: 
1. – 2. Věty vedlejší (spojky dass, weil, wenn, …) 
3. Vedlejší věty vztažné. 
4. Předložky. 
5. Deklinace adjektiv. 
6. Konjunktiv II. 
7. Zvratná slovesa 
8. Časové údaje (předložky, příslovce). 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktické aplikace psychologie citové vazby 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS/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 

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Citová vazba (CV) – attachment – teorie. 
2. Utváření a vývoj v raném věku. 
3. Typy (vzorce) citové vazby a odpovídající způsoby chování. 
4. Vazba jako ochranný a rizikový faktor pro vývoj, senzitivní období. 
5. Psychické potřeby. 
6. CV dítěte v MŠ a způsoby chování 
7. Vztahová vazba k učitelce v MŠ. 
8. CV a adaptace na MŠ. 
9. Některé problémy spojené s tématem psychické jistoty, potřeba zvýšenéhobezpečí. 
10. Citová deprivace a subdeprivace, 
11. Poruchy citové vazby, poruchy chování, 
12. CV ve školním věku 
13. CV v adolescenci a dospělosti. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Brisch, K. H. (2012). Bezpečná výchova. Budování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi. Praha: Portál. 
Kulísek, P. (2000). Problémy teorie ranního citového přilnutí (attachment). Československá psychologie. 
Langmeier, J., & Matějček, Z. (1992). Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum. 

Masopustová, Z. et al. (2018). Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. Brno: MU. 
Matějček, Z. (1996). Teoretická úvaha nad pozdními následky psychické deprivace a subdeprivace. 
Československá psychologie, 40, 369–375. 
Stuchlíková, I. et al. (2005). Zvládání emočních problémů školáků. Praha: Portál. 
Štefánková, Z. (2007). Citová vazba v rané adolescenci. Československá psychologie, LI(5), 503–516. 
Doporučená literatura: 
Není stanovena. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenčním studiem. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktuální témata předškolní pedagogiky 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS/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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní práce v 
semináři, podíl na diskuzních kruzích, případně zpracování úvahy na zadané téma. 

Garant předmětu Mgr. Eva Svobodová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Eva Svobodová (50 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Alena Krejčová (50%) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vést studenty k reflexi aktuálních témat a problémů předškolní pedagogiky, seznámit je s 
informačními zdroji a možnostmi vlastního zapojení do jejich řešení 

1. MŠMT – orientace ve webových stránkách, portál MŠMT a jeho aktuální témata. 
2. ČŠI – kritéria hodnocení školy, orientace ve webových stránkách, seznámení s hodnocením škol. 
3. OMEP jako mezinárodní profesní organizace, seznámení s jeho historií a posláním, možnosti zapojení. 
4. Asociace předškolního vzdělávání a její oblast působení. 
5. Společnost pro předškolní výchovu a aktuálně řešená témata v její dikci. 
6. Rámcový vzdělávací program a jeho aktuální úpravy ve vztahu k současným vzdělávacím trendům. 
7. Odraz současného stavu české společnosti v předškolním vzdělávání. 
8.–9. Hledání rizikových oblastí a návrhy opatření vůči nim. 

10.–13. Diskusní kruhy nad zvolenými tématy, práce se zdroji. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Není stanovena. 
Doporučená literatura: 
Prokop D. (2019). Slepé skvrny… O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Praha: 
Host. 

Další zdroje: 
Informatorium školy mateřské 3-8. Aktuální vydání. Praha: Portál 
Učitelské noviny. Aktuální vydání. Praha: GNOSIS 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani 
https://www.csicr.cz/ 

https://www.omep.cz/ 
https://asociacepv.cz/ 
http://www.spvcr.cz/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat ve formě dvou 4 hod. bloků. 
1. MŠMT – orientace ve webových stránkách, portál MŠMT a jeho aktuální témata, ČŠI – kritéria hodnocení 
školy, orientace ve webových stránkách, seznámení s hodnocením škol, OMEP jako mezinárodní profesní 
organizace, seznámení s jeho historií a posláním, možnosti zapojení. Asociace předškolního vzdělávání a její 
oblast působení, Společnost pro předškolní výchovu a aktuálně řešená témata v její dikci. 
2. Rámcový vzdělávací program a jeho aktuální úpravy ve vztahu k současným vzdělávacím trendům. Odraz 

současného stavu české společnosti v předškolním vzdělávání, hledání rizikových oblastí a návrhy opatření vůči 
nim. Diskusní kruhy nad zvolenými tématy. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani
http://www.csicr.cz/
http://www.csicr.cz/
http://www.omep.cz/
http://www.omep.cz/
http://www.spvcr.cz/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zážitková pedagogika 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS/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 

Aktivní účast (plná docházka) na 3 denním kurzu nebo blokovévýuce. 

Garant předmětu Mgr. Lukáš Laibrt 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (50 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Martina Blažková (50 %) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s typologickým průběhem zážitkového kurzu a jeho metodikou; dalším 
cílem je představit možnosti využití zážitkové pedagogiky v praxi učitele v mateřské škole. 

Tematické okruhy: 

• Zážitková pedagogika a její cíle 

• Zážitkové kurzy a jejich příprava a realizace 

• Typologie zážitkových aktivit 

• Zážitkové aktivity v praxi učitele 
• Reflexe 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Činčera, J. (2007). Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada. 
Franc, D., Martin, A., & Zounková, D. (2007). Učení zážitkem a hrou. Brno: Cpress. 
Hanuš, R., & Chytilová, L. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada. 
Chour, J. (2000). Receptář her. Praha: Portál. 

Instruktoři Brno. (2007). Fond her. Brno: Cpress. 
Kirchner, J. (2009). Psychologie prožitku a dobrodružství. Brno:Cpress. 
Macků, R. (2011). Dramaturgie? Nutná dovednost pro každého skautského vychovatele! červen-září 2011. 
Praha: Tiskové a distribuční centrum Junáka. 

Neuman, J. (2011). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál,2011. 
Slejšková, L. (ed.) (2011). Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení 
žáků. Praha: Prázdninová škola Lipnice. 
Sýkora, J. (2006). Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. Hradec Králové: Gaudeamus. 
Zapletal, M. (1995). Hry v přírodě. Praha: Leprez. 

Doporučená literatura: 
Hilská, V. (Ed.). (2013). Zlatý fond her IV. Praha: Portál. 
Hrkal, J., & Hanuš, R. (Eds.). (2002). Zlatý fond her II. Praha: Portál. Janda, 
J. (Ed.). (2002). Zlatý fond her I. Praha: Portál. 
Neuman, J. et al. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál. 
Zounková, D. (Ed.). (2007). Zlatý fond her III. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenčním studiem. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarné techniky a jejich vedení 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS/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 

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích, příprava výtvarné techniky a její realizace při 
výuce. 

Garant předmětu Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová 

Stručná anotace předmětu 

V rámci předmětu se studenti seznámí s některými méně tradičními výtvarnými technikami, jejich metodami a 
využitím v kontextu integrovaného vzdělávání v mateřské a základní škole. Studenti si vytvoří portfolio 
výtvarných technik. 

1. O čáře a kreslení. 
2. Malování a kouzlení s barvami. 
3. Prostorová tvorba a hra s prostorem. 
4. Práce s papírem. 
5. Práce s rozmanitým materiálem – výtvarný experiment. 
6. Práce s přírodním materiálem – doteky přírody. 
7. Práce s látkou – objevování z textilu. 
8. Kombinované techniky. 
9. Modelování – práce s hlínou. 

10. Postava a portrét. 
11. Netradiční techniky – radost z překvapení. 
12. Výtvarná kultura – inspirace uměním, fotografie, móda, design. 
13. Předměty denní potřeby ve výtvarném umění a tvorbě. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Brožová, V., & Peřinová, M. (1994). Kreslíme, malujeme a modelujeme. Praha: Fortuna. 
Cikánová, K. (1992). Kreslete si s námi. Praha: Aventinum. 

Cikánová, K. (1993). Malujte si s námi. Praha: Aventinum. 
Cikánová, K. (1995). Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum. 
CIKÁNOVÁ, K. (1998). Tužkou, štětcem nebo myší. Praha: Aventinum. 
Fulková, M. et al. (1997). Výtvarná výchova pro ZŠ. Praha: Fortuna. 
Hazuková, H. (2011). Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha:Raabe. 
Roeselová, V. (1996). Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah. 
Šamšula, P. (1996-2000). Obrazárna v hlavě 1-10. Praha: Práce, středisko pedagogické literatury. 
Doporučená literatura: 
Hazuková, H., & Šamšula, P. (2005). Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: UK. 
Kolektiv autorů (od 2003). Kafomet pro MŠ – metodické materiály. Stařeč: Infra. 
Kolektiv autorů. Metodické listy. Praha: Raabe. 
Razáková, D. (1977). Kreslíme, malujeme, modelujeme. Praha: SPN. 
Svobodová, M. (1998). Výtvarná výchova v předškolním věku. Praha: Tobiáš. 
Vondrová, P. (2001). Výtvarné techniky pro děti. Praha: Portál. 
Vondrová, P. (2016). Výtvarné náměty pro čtvero ročních období. Praha: Portál. 
Wattová, F. (2001). Výtvarné nápady. Praha: Svojtka & Co. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. V rámci předmětu se studenti seznámí s některými méně 
tradičními výtvarnými technikami, jejich metodami a využitím v kontextu integrovaného vzdělávání v mateřské a 
základní škole. Vytvoří si portfolio výtvarných technik. 
1. O čáře a kreslení. Malování a kouzlení s barvami. Prostorová tvorba a hra s prostorem. Práce s papírem. Práce s 
rozmanitým materiálem – výtvarný experiment. Práce s přírodním materiálem – doteky přírody. Práce s látkou 

– objevování z textilu. 
2. Kombinované techniky. Modelování – práce s hlínou. Postava a portrét. Netradiční techniky – radost z 
překvapení. Výtvarná kultura – inspirace uměním, fotografie, móda, design. Předměty denní potřeby ve 
výtvarném umění a tvorbě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Estetická témata v předškolním vzdělávání 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS/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 

Studijní výsledky budou ověřeny formou písemnou a ústní. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní práce v 
semináři, podíl na diskuzích a na zpracování integrovaných bloků. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Kadlecová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Veronika Kadlecová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vést studenty k vědomé práci s estetickými tématy, kultivaci estetického vnímání světa a jeho 
perceptivnímu i receptivnímu pojetí. 
1. Estetika jako filozofická disciplína a její základní pojmy. 
2. Krása a její vnímání, stručné dějiny pojmu, krása očima dítěte, vnímání, žasnutí, údiv. 
3. Estetická zkušenost a kreativita, podpora kreativity u dítěte. 

4. Cíle estetické výchovy v mateřské škole, kultura a umění v RVP PV. 
5. Možnosti rozvoje estetického postoje ke světu, rozvoj estetického vnímání u dětí předškolního věku, hledání 
a vnímání krásy v uměleckém díle i mimo ně. 
6. Umělecké dílo v praxi mateřské školy, rozlišení uměleckého díla a kýče, učitelka MŠ a umění, obecné zásady 
pro výběr uměleckých děl pro děti. 

7. Znaky dobrého divadla pro děti, užití divadelních prvků ve vzdělávání, divadlo hranédětmi. 
8. Užití filmového umění v předškolním vzdělávání. 
9. Integrovaný blok inspirovaný výtvarným artefaktem, propojení výtvarné, hudební a literárnísložky. 
10. Integrovaný blok inspirovaný hudebním dílem, propojení hudební, výtvarné a literární složky. 
11. Integrovaný blok inspirovaný literárním dílem, propojení literární, hudební a výtvarné složky. 
12. Využití estetických disciplín v rozvoji kreativity předškolních dětí. 
13. Vzdělávací strategie podporující kreativitu, tvořivé prostředí v mateřské škole. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Hazuková, H. (2012). Tvořivost, Umění a kultura. In: Očekávané výstupy v praxi MŠ Metodická podpora k 
připravované revizi RVP PV. Praha: Raabe. 
Slavíková, V., Slavík J., & Eliášová S. (2007). Dívej se, tvoř a povídej. Praha: Portál. 
Doporučená literatura: 
Bean R. (1995). Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Praha: Portál. 
Jakobson, R. (1995). Poetická funkce. Jinočany: H+H. Read, 
H. (1967). Výchova uměním. Praha: Odeon. 
Svobodová, E., & Švejdová, H. (2011). Metody dramatické výchovy. Praha: Portál. 
Severová M., & Mišurcová V. (1997). Děti, hry a umění, Praha: ISV. 
STIBRAL, K. (2005). Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán. 
Zelina, M., & Zelinová, M. (1990). Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Bratislava: SPN. 
Zuska, V. (2003). Umění, krása, šeredno. Praha: Karolinum. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. 
1. Estetika jako filozofická disciplína a její základní pojmy. Krása a její vnímání, stručné dějiny pojmu, krása 
očima dítěte, vnímání, žasnutí, údiv. Estetická zkušenost a kreativita, podpora kreativity u dítěte. Cíle estetické 
výchovy v mateřské škole, kultura a umění v RVP PV. Možnosti rozvoje estetického postoje ke světu, rozvoj  
estetického vnímání u dětí předškolního věku, hledání a vnímání krásy v uměleckém díle i mimo ně. Umělecké 
dílo v praxi mateřské školy, rozlišení uměleckého díla a kýče, učitelka MŠ a umění, obecné zásady pro výběr 
uměleckých děl pro děti. 
2. Znaky dobrého divadla pro děti, užití divadelních prvků ve vzdělávání, divadlo hrané dětmi. Užití filmového 
umění v předškolním vzdělávání. Integrovaný blok inspirovaný výtvarným artefaktem, propojení výtvarné, 
hudební a literární složky. Integrovaný vzdělávací blok inspirovaný hudebním dílem, propojení hudební, 
výtvarné a literární složky. Integrovaný blok inspirovaný literárním dílem, propojení literární, hudební a 
výtvarné složky. Využití estetických disciplín v rozvoji kreativity předškolních dětí a vzdělávací strategie 
podporující kreativitu, tvořivé prostředí v mateřské škole. 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktické a konstrukční činnosti 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS/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 

Vytvoření projektu k profesnímu portfoliu: Praktické a konstrukční činnosti v preprimárním vzdělávání. Student 
se seznámí s obsahovou strukturou technických témat vzdělávacích oblastí Dítě a svět a Dítě a společnost a 
získá teoretické poznatky i praktické dovednosti pro výuku těchto témat a nácvik forem jejich didaktické 
interpretace. Bude vyžadována aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (50 %) – vede semináře, konzultuje 
PhDr. Eva Roučová, Ph.D. (25 %) – vede semináře, konzultuje 
Mgr. Tomáš Sosna (25 %) – vede semináře, konzultuje 

Stručná anotace předmětu 

1. Dítě a svět – druhy zaměstnání. 
2. Dítě a svět – řemesla a povolání. 
3. Ztvárnění lidových zvyků a tradic. 
4. Praktické činnosti s modelovacími materiály. 
5. Praktické činnosti s papírem. 
6. Praktické činnosti s textilem. 
7. Praktické činnosti s přírodninami. 
8. Praktické pokusy a pozorování s různými materiály. 
9. Praktické pokusy a pozorování s různými nástroji. 
10. Praktické pokusy a pozorování s různými pomůckami. 
11. Konstrukce ze stavebnic podle tvořivosti. 
12. Konstrukce ze stavebnic podle obrazového návodu. 
13. Prezentace prací studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Nádvorníková, H. (2015). Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha:Raabe. 
Provázková Stolinská, D. et al. (2015). Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Olomouc: UPOL. 
Skripta: Roučová, E. Praktické a konstrukční činnosti v MŠ. 

Doporučená literatura: 
Brtnová Čepičková, I. (2010). Výběr témat z předškolní pedagogiky. Ústí nad Labem: Univerzita J. Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. 

Elmanová, O. (1964). Dítě a hračka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 
Honzíková, J. (2003). Teorie a praxe tvořivosti v technické výchově. Plzeň: Pedagogické centrum. 
Jirásek, J., Vančurová, E., & Havlínová, M. (1990). Hrajeme si doopravdy. Praha: Avicenum. 
Kleskeňová, D. (1963). Hry a zábavy v mateřské škole: výběrový soupis českých a slovenských knih za léta 
1956-1962. Brno: Státní pedagogická knihovna. Bibliografický leták. 

Koťátková, S. (2005). Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha:Grada. 
Leština, V. (1978). Výtvarné práce s materiály, tvorba hraček, loutkářství. Praha: SPN. 
Lokšová, I. (2003). Tvořivé vyučování. Praha: Grada. 

Paturi, F. R. (1993). Kronika techniky. Praha: Fortuna Print. 
Ropáč, J. (2004). Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého. 
Scigiel, M., & Scigielová, P. (2003). Kapitoly z technické zájmové činnosti. Brno: Paido. 
Škára, I. (1993). Hrajeme si, pracujeme, zkoumáme a vyrábíme. Praha:SPN. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků. Výstupem bude zpracovaný vzdělávací projekt. 
1. Dítě a svět – druhy zaměstnání, řemesla a povolání. Ztvárnění lidových zvyků a tradic. Praktické činnosti s 
modelovacími materiály, s papírem, s textilem a s přírodninami. Praktické pokusy a pozorování s různými 
materiály a s různými nástroji. 
2. Praktické pokusy a pozorování s různými nástroji a s různými pomůckami. Konstrukce ze stavebnic podle 
tvořivosti. Konstrukce ze stavebnic podle obrazového návodu. Prezentace prací studentů. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Pedagogika Franze Ketta 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS/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 

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích, vypracování vzdělávací nabídky s ohledem na 
aktuální kazuistiku – konkrétní dítě a skupinové dynamiky 

Garant předmětu Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Vhled do historického a společenského kontextu doby vzniku pedagogického směru. Východiska pro vývoj 
předškolního vzdělávání u nás. Pedagogiky zohledňující a rozvíjející vztahy v zahraničí a u nás. 
2. Vzdělávací cíle z perspektivy zohledňování vztahů. 
3. Vztahovost: Oprávněnost a důrazy na jednotlivé kroky z pohledu vývojové psychologie. 
4. Práce se šátky a výkladovým materiálem. Historie a specifika pomůcek. Kritéria výběru a volby pomůcek a 
jejich zacílení. Umístění pomůcek. 

5. –6. Stavba jednotky řízené činnosti: Rozlišení jednotlivých fází vzdělávací nabídky. Její umístění a modifikace 
v režimu dne. Uspořádání prostoru. Organizační podmínky. 

7.–8. Já-ty-my model: Banka aktivit k jednotlivým krokům vzdělávací nabídky „já-ty-my“ modelu. 

− Zaměření na individualizaci na příkladu „já-jsem-tady“ říkanek apopěvků. 

− Zaměření na nakládání s růzností na příkladu nakládání s „já-ty“ odlišností. 

− Zaměření na kooperaci a kompetici na příkladu „já-ty-my“ aktivit. 

− Zaměření na nakládání s konflikty. 

− Zaměření na asertivitu a resilienci na příkladu aktivit s pomůckami umožňujícími vymezování hranic a 
složitější skupinové dynamiky vyžadující dodržování pravidel. 

9.–11. Praktický výcvik se zřetelem na vývojové i sociální dispozice konkrétní dětskéskupiny 

− Zadání směrem k práci s „já“ konceptem. 

− Zadání směrem k práci s „já-ty“ konceptem. 

− Zadání směrem k práci s „já-ty-my“ konceptem. 
− Zadání směrem k vytvoření elementární vzdělávací nabídky s pedagog. zohledněnou rovinou vztahovosti. 
12.–13. Tvorba vzdělávací nabídky s ohledem na aktuální kazuistiku – konkrétní dítě a skupinovédynamiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená literatura: 
Batzer, G. (2017). Dívej se a žasni. České Budějovice: Petrinum. 
Kretz, D. (2020). Sonne. Gröbenzell: Franz Kett-Verlag GSEB. 
Kretz, D. (2018). Erde. Gröbenzell: Franz Kett-Verlag GSEB. 
Havel, T. C., Muroňová, E., & Ederová, M. (2008). Aby malé bylo velké. Brno: Kartuziánské nakladatelství. 
Havel, T. C., & Muroňová, E. Učím se říkat ty. Koncepce předškolního vzdělávání. Online: kett.cz 
Kett, F., & Koczy, R. (2009). Die Religionspädagogische Praxis. Ein Weg der Menschenbildung. Landshut: RPA- 
Verlag. 
Havel, T. C., Muroňová, E., & Neubauer, H. (2015). Gespräche mit Franz Kett. Über sein Leben und seine 
Pädagogik. Gröbenzell: Franz Kett-Verlag. 
Internetová stránka: www.kett.cz 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8s hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka bude probíhat formou dvou 4 hod. bloků tematicky shodných s prezenčním studiem. 

http://www.kett.cz/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk v mateřské škole – NJ 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS/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 

Bude vyžadována aktivní účast na seminářích a příprava na ně, didaktizace zadaného tématu a jeho prezentace. 
Konzultace a zkoušení probíhají v německém jazyce. 

Garant předmětu Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je metodická příprava posluchačů pro výuku cizího – německého jazyka v předškolním věku 
včetně seznámení se s relevantními výukovými materiály pro předškolní děti. 
Přednášky a semináře jsou vzájemně tematickypropojeny: 
1. – 2. Osvojování mateřštiny. 
3. Osvojování versus učení se cizímu jazyku. 

4. Předpoklady pro úspěšnou výuku cizího jazyka v raném věku. 
5. – 7. Výukové metody vhodné pro předškolní věk. 

8. – 10. Didaktické principy výuky cizího jazyka v předškolním věku. 
11. – 12. Zdroje a materiály pro výuku. 
13. Prezentace vlastních didaktizací. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená literatura: 
Cros, R. (1991). 10 kleine Zappelmänner. Deutsch als Fredmsprache für Vor- und Grundschulkinder. Handbuch. 
München: Klett. 

Fischer, A. (2007). Deutsch lernen mit Rhythmus. Leipzig:Schubert-Verlag. 
Kind, U. (2002). Eine kleine Deutschmusik – Lieder- und Übungsbuch. Berlin, München: Langenscheidt. 
Klippert, C., & Klüber, J. (2016). Deutsch in der Kita. Griechisch – Spanisch – Polnisch – Rumänisch. München: 
Hueber. 

DaF-Schnupperangebot fürden Kindergarten (2008). München: Goethe Institut. 

Deutsch mit Hans Hase in Kindergarten und Vorschule (2010). München: Goethe Institut. 
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen (2011). München: Goethe Institut. 
Učební sety pro výuku v mateřské škole z produkce různých nakladatelství a další doplňkové materiály dle volby 
vyučujícího. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 3p + 3s hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

Výuka bude probíhat formou 3 hod. přenášky a 3 hod. semináře. 
1. Osvojování mateřštiny, osvojování versus učení se cizímu jazyku. 
2. Předpoklady pro úspěšnou výuku cizího jazyka v raném věku. 
3. Výukové metody vhodné pro předškolní věk. 
4. Didaktické principy výuky cizího jazyka v předškolním věku. 
5. Zdroje a materiály pro výuku. 
6. Prezentace vlastních didaktizací. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bakalářská práce I. – projekt BP 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0s (konzultace s vedoucím BP) kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci I. je včasné odevzdání projektu bakalářské práce, 
prezentování obsahu teoretické části a nastínění metodologického postupu zpracování BP. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

garant předmětu 

Vyučující 

vedoucí BP 

Stručná anotace předmětu 

V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci I. je student povinen absolvovat konzultaci, na které prezentuje  
vedoucímu práce záměr, projekt své bakalářské práce, obsah teoretické části a zamýšlený metodologický 
postup zpracování bakalářské práce (příp. záměr praktické bakalářské práce a její evaluaci). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha:Grada. 
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2008). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 
Vítečková, M. (2018). Metodika zpracování bakalářské práce. Č. Budějovice: PF JU. 
Doporučená literatura: 

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 
Skutil, M. et al. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci I. je student povinen absolvovat konzultaci, na kterých 
prezentuje vedoucímu práce záměr, projekt své bakalářské práce, obsah teoretické části a zamýšlený 
metodologický postup zpracování BP. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bakalářská práce II. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0s (konzultace s vedoucím BP) kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci II. je prostudování základní literatury ke zvolenému 
tématu, včasné odevzdání teoretické části bakalářské práce, vypracování podrobné osnovy výzkumu v rámci 
bakalářské práce (příp. záměr praktické bakalářské práce a její evaluaci). 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

vedoucí BP 

Stručná anotace předmětu 

V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci II. je student povinen absolvovat konzultaci, na které prezentuje 
vedoucímu práce zpracovanou teoretickou část a podrobnou osnovu výzkumu (příp. záměr praktické 
bakalářské práce a její evaluaci). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha:Grada. 
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2008). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 
Vítečková, M. (2018). Metodika zpracování bakalářské práce. Č. Budějovice: PF JU. 
Doporučená literatura: 
Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 
Skutil, M. et al. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci II. je student povinen absolvovat konzultaci, na které 
prezentuje vedoucímu práce zpracovanou teoretickou část a podrobnou osnovu výzkumu (příp. záměr 
praktické bakalářské práce a její evaluaci). 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bakalářská práce III. – závěrečná redakce 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0s (konzultace s vedoucím BP) kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci III. je zpracování textu alespoň z 80 % z celkového 
rozsahu práce v souladu se zadáním; výsledný text musí vyhovovat základním požadavkům na zpracování 
bakalářské práce, včetně pravidel pro citování literárních pramenů, internetových a jiných zdrojů. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

vedoucí BP 

Stručná anotace předmětu 

V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci III. je student povinen absolvovat konzultaci, na které prezentuje 
vedoucímu práce své výsledky, reakce na příp. připomínky vedoucího k bakalářské práci, problémy, které má 
se zpracováním práce aj. Informační systém studijní agendy IS/STAG, ve kterém jsou evidovány vysokoškolské 
kvalifikační práce i semestrální práce je napojen na antiplagiátorské systémy MUNI - theses.cz a odevzdej.cz 
(http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_plagiaty.html). Po odevzdání bakalářské práce IS/STAG 
automaticky předá soubor spolu s požadovanými metadaty na příslušný antiplagiátorský systém ke kontrole.  
Jakmile IS/STAG obdrží výsledek kontroly, zpřístupní je vedoucímu bakalářské práce, který má mimo obecného 
údaje nejvyšší míry podobnosti k dispozici odkazy na jednotlivé dokumenty, se kterými je původní soubor 
podobný. Vyučující se vyjadřuje, zda jde o dokument podezřelý z plagiátorství. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha:Grada. 
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2008). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 
Vítečková, M. (2018). Metodika zpracování bakalářské práce. Č. Budějovice: PF JU. 
Doporučená literatura: 
Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 
Skutil, M. et al. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci III. je student povinen absolvovat konzultaci, na které prezentuje 
vedoucímu práce své výsledky, reakce na příp. připomínky vedoucího k bakalářské práci, problémy, které má 
se zpracováním práce aj. Informační systém studijní agendy IS/STAG, ve kterém jsou evidovány vysokoškolské 
kvalifikační práce i semestrální práce je napojen na antiplagiátorské systémy MUNI - theses.cz a odevzdej.cz 
(http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_plagiaty.html). Po odevzdání bakalářské práce IS/STAG 
automaticky předá soubor spolu s požadovanými metadaty na příslušný antiplagiátorský systém ke kontrole.  
Jakmile IS/STAG obdrží výsledek kontroly, zpřístupní je vedoucímu bakalářské práce, který má mimo obecného 
údaje nejvyšší míry podobnosti k dispozici odkazy na jednotlivé dokumenty, se kterými je původní soubor 
podobný. Vyučující se vyjadřuje, zda jde o dokument podezřelý z plagiátorství. 

http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_plagiaty.html)
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_plagiaty.html)
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_plagiaty.html)
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_plagiaty.html)


Údaje o odborné praxi (profesně zaměřené studijní programy) 

Charakteristika povinné odborné praxe 

Reflektovaná průběžná, asistentská a souvislá pedagogické praxe zprostředkovává kontakt studenta s edukační 
realitou v mateřských školách a přispívá k profesní socializaci budoucího učitele mateřské školy – důraz je 
kladen na reflektování praktických zkušeností, a to jak v rámci oborové, oborově-didaktické, metodické složky 
studia, tak v rámci pedagogicko-psychologické složky. Praxe jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém s 
důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele. Výstupem jsou integrované 
znalosti a dovednosti vyrůstající z teoreticky ukotvené reflexe výuky. Využití deníků praxe je v portfoliích a  
závěrečných pracích. Na realizační stránku praxí jsou kladeny určité požadavky. Fakulta garantuje díky 
dlouhodobé spolupráci s mateřskými školami efektivní supervizi fakultního mentora a učitele MŠ reflektující 
supervizi, zaměřenou jak na profesní ukotvování studentů, tak na praktické seznámení se s provozními aspekty 
školy jako instituce. 

Rozsah  týdnů 13 hodin 156 

Přehled pracovišť, na kterých má být praxeuskutečňována Smluvně zajištěno 

MŠ Nerudova 
Nerudova 53, 370 04 České Budějovice 

ano 

MŠ Papírenská 
Papírenská 23, 370 07 České Budějovice 

ano 

MŠ Zeyerova 
Zeyerova 33, 370 01 České Budějovice 

ano 

MŠ DUHA Soběslav 
Sídl. Míru 750, 392 03 Soběslav 

ano 

MŠ Sluníčko 
Svobody 1018, 379 01 Třeboň 

ano 

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí 
Náměstí 5. května 131, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 

ano 

ZŠ a MŠ Lišov 
Nová 611, 373 72 Lišov 

ano 

Církevní MŠ U sv. Josefa 
Na Sadech, České Budějovice 

ano 

Dětská skupina Kvítek 
Šípková ul., 1822/2, 370 05 České Budějovice 

ano 

Svobodná ZŠ a lesní MŠ Doma v lese, z.s., Třísov 
Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice 

ano 

Waldorfská MŠ 
Hornická 40/5, 373 71 Rudolfov 

ano 

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) 

- 



Přehled personálního zabezpečení studijního programu 
 
 

Garant studijního programu: Miluše Vítečková, doc. PhDr. Ph.D. 

Seznam garantů a dalších vyučujících studijních předmětů uvedených ve studijních plánech: 

Bambasová Ivana, Mgr. 

Blažková Martina, Mgr. 
Dobiáš, Václav, Mgr., Ph.D. 
Dvořáková Kateřina, Mgr., Ph.D. 
Filípková Karla, MUDr. 

Fišerová Petra, Mgr. 
Habrdová Kateřina, Mgr. 
Havlisová Helena, PaedDr., Ph.D. 
Hrušková Martina, RNDr., Ph.D. 
Kadlecová Veronika, Mgr. 

Krejčová Alena, Mgr. 
Kusová Jana, Mgr., Ph.D. 
Laibrt Lukáš, Mgr. 
Lietavcová Martina, Mgr. et Bc. 
Lorenc Josef, Mgr., Dr. 
Malátová Renata, PhDr., Ph.D. 
Muroňová Eva, Mgr., Ph.D. 
Najmonová Marie, Mgr., Ph.D. 
Nohavová Gabriela, Mgr. 
Pártlová Eva, Mgr. 
Petr Jan, PhDr., Ph.D. 
Plachá Veronika, Mgr., Ph.D. 
Podhrázská, Dita, Mgr. 
Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 
Roučová Eva, PhDr., Ph.D. 
Řepa Karel, Mgr., Ph.D. 
Samková Libuše, RNDr., Ph.D. 
Sosna Tomáš, Mgr. 
Svobodová, Eva, Mgr. 
Štefánková Zuzana, Mgr., Ph.D. 
Vácha Zbyněk, Mgr., Ph.D. 
Vítečková Miluše, doc. PhDr., Ph.D. 
Vochozka, Vladimír, Mgr., Ph.D. 
Vránek Tomáš, Mgr. 
Waldaufová Petra, Mgr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tučně jsou zvýrazněni garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu. 
Kurzívou jsou zvýrazněni garanti ostatních předmětů profilujícího základu. 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Miluše Vítečková Tituly doc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1975 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 

PedF UK DPP max. 32 hod./měs. 

PdF UPOL pp; DPP 0,1; 25 hod./měs. 

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

Úvod do pedagogiky a dějiny pedagogiky (garant předmětu, 50 % - přednášející, vede semináře, konzultující) 
Předškolní pedagogika (garant předmětu, 50 % - přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Speciální pedagogika I. (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Metody pedagogického výzkumu (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Kurikulum MŠ (garant předmětu, 50 % - přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Bakalářská práce I. – projekt BP (garant předmětu) 
Bakalářská práce II. (garant předmětu) 
Bakalářská práce III. – závěrečná redakce (garant předmětu) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2019 Univerzita Palackého v Olomouci, doc. 
2018–2020 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, třísemestrální rozšiřující 

studium, obor Učitelství pro mateřské školy 
2007–2011 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doktorský studijní 

program Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a 
seniorů, dizertační práce na téma Nesezdané soužití s dětmi 

2008 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní řízení, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ  
2005–2008 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, tříleté rozšiřující 

studium, obor Speciální pedagogika 
1996–2001 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, magisterské studium, obor Učitelství pro 

1. stupeň ZŠ 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 1. 11. 2019  doc. KPE, PF JU v Č. Budějovicích, od 1. 2. 2019 vedoucí oddělení primární a 
předškolní pedagogiky, od 1. 11. 2020 vedoucíkatedry primární a preprimární pedagogiky 

2019–dosud pedagogický konzultant na ZŠ T. G. M. v Českých Budějovicích (0,1 úvazek) 
2017–2019 školní speciální pedagog na ZŠ T. G. M. v Českých Budějovicích (0,2 úvazek) 
2009–2019 odborná asistentka KPE, PF JU v Č. Budějovicích 
2001–2009 učitelka na 1. stupni ZŠ, ZŠ Křemže 
1996–2001 učitelka na 1. stupni ZŠ, ZŠ Horní Cerekev 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 98 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 21 

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

Pedagogika 2019 UP v Olomouci WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 32 12 49 
   

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: 

• Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno:Paido. 



• Vítečková, M., & Matalová, T. (2018). Pojetí čtenářské pregramotnosti u učitelů mateřských škol a jejich další 

vzdělávání v této oblasti. In: A. Nohavová et al. Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti. Praha: 

EDUKO. s. 26–41. (60 %) 

• Lietavcová, M., Vítečková, M., & Jošt, J. (2018). Child transition from kindergarten to primary school as 

experienced by a kindergarten teacher. ICERI2018 Proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 3885–3890. (40 

%) 

• VÍítečková, M. (2017). Učitel mateřské školy a kolegové. In: E. Svobodová, M. Vítečková (Eds.) et al. Osobnost 

předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. s. 131–142. 

• Váchová, A., & Vítečková, M. (2017). Být učitelem mateřské školy. In: E. Svobdoová, M. Vítečková (Eds.) et 

al. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. s. 13– 

15. (50 %) 
 

dále viz:https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/30.html 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/30.html
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/30.html


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Ivana Bambasová Tituly Mgr. 

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 50hod./sem. do kdy 0121 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 50hod./sem do kdy 0121 

Další současná působení jako akademický pracovníkna jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

-- - - 

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

Hlasová a řečová výchova pro učitele (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1985–1990 Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, Český jazyk a literatura – výtvarná výchova (5.–12. 
ročník) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud  externí vyučující, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 

2019–2020 externí vyučující KPE, PF JU v Č. Budějovicích (Tvořivá dramatika pro učitele; Hlasová a 
řečová výchova pro učitele) 

2017–2019 učitelka dramatické výchovy, Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola, základní 
škola a střední škola o. p. s. 

2010–2011 učitelka výtvarné výchovy, Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola, základní 
škola a střední škola o. p. s. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
a bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

• od roku 2010 pravidelná každoroční spolupráce s Waldorfskou školou České Budějovice - mateřská 

škola, základní škola a střední škola o. p. s. při přípravě divadelníchpředstavení. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Martina Blažková Tituly Mgr. 

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 20 do kdy 0823 

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

-- - - 

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

Adaptační kurz (50 % – vede kurz, konzultuje) 
Zážitková pedagogika (50 % – vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2017–dosud  Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, doktorský studijní program Pedagogika: 
Sociální pedagogika (disertační práce zaměřena na efekty adaptačních kurzů) 

2015–2017 Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Vychovatelství (Mgr.) 
2012–2015 Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Vychovatelství (Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud odborný asistent KPEG, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 
2018–2020 externí vyučující KPE, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Blažková, M., & Macků, R. (2019). Pobytové akce se studenty: ochota a připravenost k participaci 
akademických pracovníků. In Konference ČPdS 2019: Vysokoškolský učitel – vzdělávání, praktiky, pozice. 

• Blažková, M., & Macků, R. (2018). Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. In Disportare 
2018. 

• Blažková, M., & Macků, R. (2018). Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. Studia 
Kinanthropologica, 19(3), 165–169. 

• Blažková, M., & Macků, R. (2017). Dramaturgie adaptačních kurzů – nástroj inkluze. In Čech, T., Jůvová, A.. 
Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. in press. Olomouc: 
Česká pedagogická společnost. 

• Blažková, M., & Macků, R. (2017). Socio-Edutainment within Summer Camps? A Missed Opportunity! 
Pedagogická orientace, 27(4), 558–574. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Václav Dobiáš Tituly Mgr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-- - - 

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

Informační technologie v předškolním vzdělávání (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2012–2019 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, doktorské studium: Informační a 
komunikační technologie ve vzdělávání (Ph.D.) 

2003–2008  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích, Učitelství matematiky, počítačů 
a dílen pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2017–dosud  odborný asistent, katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. 
Budějovicích 

2012–2017 VŠTE v Českých Budějovicích 
2012–2012 učitel, Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín 
2008–2010 učitel, ZŠ Bezno 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 1 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: 

• Dobiáš, V. (2020). Real Use of Digital Technologies in Preschool Education. In: Didinfo 2020 [online]. 
Liberec: TUL, s. 30-37. Dostupné z: http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/Didinfo_2020.pdf 

• Šimandl, V., Dobiáš, V., & Ditrych, M. (2020). Using Mobile Devices in Grammar School Lessons. In: 
Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 
[online]. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, s. 
279-286. Dostupné z: https://erie.v2.czu.cz/en/r-15999-proceedings-2020 

• Šimandl, V., Dobiáš, V., & Šerý, M. (2017). The Influence of Teaching Methods on Learners' Perception 
of E-safety. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 16, 253–275. 

• Šimandl, V., ŠERÝ, M., & Dobiáš, V. (2017). Using semantic differential for measuring changes in 
understanding selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics 
APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk], s. 1398-1408. 

• Dobiáš, V. (2017). Rozdíly v digitální gramotnosti mezi jednotlivými sociálními vrstvami adolescentů 
končících základní školu. Mladá veda. 5(4), 18-27. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 

http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/Didinfo_2020.pdf


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Kateřina Dvořáková Tituly Mgr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-- - - 

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

Anglický jazyk v MŠ I. (garant předmětu, 50 % – vede semináře, konzultuje) Anglický 
jazyk v MŠ II. (garant předmětu, 50 % – vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2006–2010  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium voboru 
Pedagogika (Ph.D.) 

1992–1999  Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, magisterské studium v oboru 
anglistika/amerikanistika – pedagogika (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003–dosud odborná asistentka, katedra anglistiky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzityv Č. 
Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 10 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 27 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ   10 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Karásková, M., Zídková, K., & Dvořáková, K. (2019). Matt the Bat 2. Angličtina pro 2. ročník, hybridní 

pracovní učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 

• Dvořáková, K. (2018). Assessment and final reports in foreign language lessons: A case study from a 

Czech Waldorf school. EduLingua, University of Szeged, 4(1), 35–49. 

Působení v zahraničí 

- 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Karla Filípková Tituly MUDr. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 100h./sem. do kdy 0121 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 100h./sem. do kdy 0121 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-- - - 

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

Základy pediatrie pro učitele MŠ (garant předmětu, přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2002  Atestace v oboru pediatrie I. stupně 
1993–1999 Lékařská fakulta, Všeobecné lékařství 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2007–dosud převzetí soukromé praxe PLDD v Třeboni 
2006–2007 lékařka-asistentka v ordinaci MUDr. Grossové, Třeboň 
2003–2006 dětské odd. LSPP České Budějovice 
2005–2006 zastupování v ordinacích PLDD Kaplice, Borovany, Ledenice, Trhové Sviny, Třeboň 
1999–2006 ÚPS dětského odd., Nemocnice Č. Budějovice 
1999–2005 předatestační příprava, MUDr. Alexandra Matoušová ČB + nemocnice ČB 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

• dětská lékařka 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Petra Fišerová Tituly Mgr. 

Rok narození 1973 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 

Tělesná výchova pro MŠ s didaktikou I. (70 % – vedesemináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1996–2001  Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v praze, obor: Tělesná výchova a sport 
(Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013–dosud  lektorka, katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích 

1999–2013  lektorka aerobních lekcí, trenér dětí a mládeže ve sportovním aerobiku Holiday Fitness Club 
s.r.o., České Budějovice 

1994– 1998 fitness trenér, lektor aerobních lekcí, Fitness centrum Jaroslava Pouzara, České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 3 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Kateřina Habrdová Tituly Mgr. 

Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ Jiné (inter. 
doktorand) 

rozsah  do kdy 0822 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

Jiné (inter. 
doktorand) 

rozsah  do kdy 0822 

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 

Kurz logopedické prevence (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2013–dosud  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, doktorské studium– 
studijní program Pedagogická psychologie 

2001–2005  Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Speciální pedagogika (Logopedie) 
(Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013–dosud soukromé speciálně pedagogické poradenství, OSVČ (Č. Budějovice) 
2011–2013  konzultační a přednášková činnost v otázkách vývoje a rozvoje řeči (MC/RC Obláčik, 

Bratislava – Lamač) 
2005–2008 logopedka v ambulantní praxi (Jílové u Prahy a Praha 4 – Kamýk) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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: 

• Habrdová, K. (2017). Spolupráce rodiny, školy a dalších odborníků z pohledu logopeda – kazuistika 
dítěte s narušeným vývojem řeči. In Procházka, Rybičková, Vítečková, Žlábková (Eds.), Škola a její 
křižovatky. Brno: Česká pedagogická společnost. 

• Habrdová, K. (2016). Diagnostika narušeného vývoje řeči – výzva teorie a praxe. In I. Žlábková, A. 
Nohavová, M. Najmonová, & D. Kučera (Eds.), Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu (s.46– 
47). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

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 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 

Speciální pedagogika II. (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2006 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium – Pedagogika (Ph.D.) 
1998 Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Speciálnípedagogika 
1984 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Učitelství pro ZŠ (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud  odborná asistentka, katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích 

2019–dosud  speciálně pedagogické poradenství, vysokoškolská psychologická poradna Jihočeská 
univerzita v Č. Budějovicích 

1987–2020  odborná asistentka, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Č. Budějovicích 

1985–1987  odborná referentka, oddělení pro vědeckou činnost, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Č. Budějovicích 

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 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ   2 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• 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. 

• 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. 

• 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., 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. 

• 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. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

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 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 

Biologie dítěte a kurz první pomoci (přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2000–2007  Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium, studijní program 
Antropologie (Ph.D.) 

2003 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, rigorózní řízení, obor Antropologie 
(PhDr.) 

1995–2000 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, magisterskéstudium, 
Učitelství pro střední školy (biologie – chemie) (Mgr.) 

2019  absolvování rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci (instruktor školitel, AEDinstruktor, 
zdravotník zotavovacích akcí, garant ve firmě, instruktor první pomoci v autoškole a další) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2007–dosud  odborná asistentka, katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

2000–2007 středoškolská učitelka předmětů biologie, chemie, výpočetní technika; SPŠKBechyně, 
vyučující oboru Aplikovaná chemie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 22 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 10 

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 216 241 > 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: 

• Hrušková, M., Ťoupalová, L., Vašková, I., Retharová, D., & Kobzová, J. (2020). The Physical 

Characteristics of Preschool Children and Schoolchildren in Relation to the Type of Nutrition in Infancy. 

Anthropologie (Brno) 58(1), 121–130. (70 %). 

• Hrušková, M., Ťoupalová, L., Vašková, I., & Rejtharová, D. (2019). The physical characteristics of 

preschoolchildren and school-children in relation to the type of nutrition in infancy. Pohybové ústrojí, 

26(2), 79. Dostupné z http://www.pojivo.cz/pu/PU-2019-Suppl-2--Humpolec-190830.pdf 
 

dále viz:https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kbi/clen/rndr-martina-hruskova-ph-d/ 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 

http://www.pojivo.cz/pu/PU-2019-Suppl-2--Humpolec-190830.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kbi/clen/rndr-martina-hruskova-ph-d/


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Veronika Kadlecová Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0823 

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 

Komunikace s dětmi (50 % – vede semináře, konzultuje) 
Tvořivá dramatika (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Integrovaný blok I. (20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce ve 
skupinách) 

Práce se třídou MŠ a utváření jejího klimatu (25 % – vede semináře, konzultuje) 
Integrovaný blok II. (20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce ve 
skupinách) 
Reflektivní seminář (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Souvislá pedagogická praxe (garant předmětu, vede diskuzi se studenty, konzultuje) Dramatické 
hry v MŠ I. (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 

Dramatické hry v MŠ II. (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Estetická témata v předškolním vzdělávání (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2019–dosud  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium, studijní program 
Pedagogika 

2011–2013  Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, magisterské studium, 
Pedagogika volného času (Mgr.) 

2008–2011  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, bakalářské studium, 
Učitelství pro mateřské školy (Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud  odborná asistentka, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2017–2020  učitelka v MŠ, vedoucí učitelka v MŠ, koordinátor stážistů, internistů, praktikantů v MŠ, 
mentor, metodik, lektor 

2013–2017 učitelka v mateřských a základních školách v Londýně, sociální pracovnice –výchovný 
poradce 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Alena Krejčová Tituly Mgr. 

Rok narození 1962 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 50h./sem. do kdy 0121 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 50h./sem. do kdy 0121 

Další současná působení jako akademický pracovníkna jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

-- - - 

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

Management (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) Aktuální 
témata předškolní pedagogiiy (50 % – vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1989–1995 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, magisterské studium – pedagogika (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud  externí vyučující, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

1989–dosud ředitelka MŠ 
2002–dosud lektorská činnost (management školy v cyklu vzdělávání pro ředitele škol 
2016 certifikovaný lektor pro inkluzivní vzdělávání 
1980–1989 učitelka MŠ 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

• příspěvky na portál RVP, brožury pro rodiče na různá témata 

• člen projektového týmu přípravy karierního systému 

• metodik specialista – projekt „ADAPTACE“ 

• metodik specialista- projekt “SYPO” 

• lektor – project “APIV” 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Jana Kusová Tituly Mgr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-- - - 

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

Německý jazyk v MŠ I. (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) Německý 
jazyk v MŠ II. (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Cizí jazyk v mateřské škole – NJ (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2007 Filozofická fakuta, Masarykova univerzita v Brně, doktorské studium na Ústavu 
germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Německý jazyk ve studijním programu Filologie 
(Ph.D.) 

1990–1995  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, učitelství pro SŠ, obor 
Německý jazyk – Dějepis (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1995–dosud  katedra germanistiky, odborná asistentka, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 42 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 23 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 2 0 10 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Kusová, J. (2018). Zu den morphosyntaktischen Charakteristika der Konstruktion bleiben + zu-Infinitiv 
im geschriebenen Gegenwartsdeutschen. Lingua viva, České Budějovice, 27, 52– 62. 

• Kusová, J. (2017). Das Passiv und seine Periphrasen in deutschen und tschechischen Texten aus dem 
Bereich der EU-Strukturfonds. Eine kontrastive Analyse. ACC JOURNAL, Liberec – Zittau/Görlitz – 
Wrocław/Jelenia Góra, 23(3), 39–58. 

• Kusová, J. (2016). Belebtheit im Deutschen und Tschechischen. Lingua viva, České Budějovice, 23, 55– 
66. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Lukáš Laibrt Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0823 

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 

Adaptační kurz (garant předmětu, 50 % – vede kurz, konzultuje) 
Zážitková pedagogika (garant předmětu, 50 % – vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2012–2014  Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Pedagogikavolného 
času (navazující magisterské studium - Mgr.) 

2009–2012  Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Pedagogikavolného 
času (bakalářské studium – Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud  asistent, katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

2016–2020 asistent, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeskáuniverzita 
v Českých Budějovicích 

2015–2016  externí vyučující, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 

2014–2018  projektový manažer projektu Trojčení v organizaci Junák – český skaut, Krajinská České 
Budějovice, z.s. 

2014–2015 lektor prožitkových kurzů na gymnáziu v Třeboni 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Martina Lietavcová Tituly Mgr. et Bc. 

Rok narození 1969 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

-- - - 

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

Čtenářská pregramotnost I. (garant předmětu, přednáší, vede semináře, konzultuje) 
Výtvarné činnosti v mateřské škole (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Pedagogická diagnostika (50 % – přednáší, vede seminář, konzultuje) 
Dítě se SVP v MŠ – didaktické přístupy (garant předmětu, přednáší, vede seminář, konzultuje) 
Arteterapie a artefiletika s dětmi předškolního věku (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Prevence školních obtíží (garant předmětu, přednáší, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2016–dosud PF JU České Budějovice, Pedagogická psychologie, doktorskéstudium 
2014–2018 PF UK Praha, Speciální pedagogika pro pracovníky poradenských zařízení, forma CŽV 
2010–2015 PF JU České Budějovice, Arteterapie, bakalářské studium (Bc.) 
2007–2009 PF UK Praha, Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium (Mgr.) 
2004–2007 PF JU České Budějovice, Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium(Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud odborná asistentka, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2011–2020 odborná asistentka, KPE, PF JU v Českých Budějovicích 
2009–dosud speciální pedagog, Pedagogicko-psychologická poradna ČeskéBudějovice 
1987–2010 učitelka mateřské školy, Mateřská škola Hořice na Šumavě 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 53 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Lietavcová, M. (2019). Vliv osobnosti učitele v mateřské škole na vstup dítěte do základní školy. Poradce 
ředitelky 43, 1–24. 

• Lietavcová, M. a kol (2019). Pracovní list jako diagnostický materiál. In Uličná, K. a kol: Rozvoj 
pregramotností v předškolním vzdělávání, (s. 69-80). 

• Lietavcová, M, Vítečková, M. & Jošt, J. (2018). Child transition from kindergarten to primary school as 
experienced by a kindergarten teacher. ICERI2018 Proceedings (s. 3885–3890). Valencia: IATEDAcademy. 

• Lietavcová, M., & Jošt, J. (2018). Přínos morfologického a fonologického uvědomění k počátečnímu čtení 
(The Contribution of Morfological and Phonological Awareness to Initial Reading). In Nohavová A. et al. 
Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti, (s. 42–52) Praha:EDUKO. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Josef Lorenc Tituly Mgr., Dr. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-- - - 

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

Prostorová tvorba – keramika (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2017 Uniwersytet technoloczno-humanistyczny v Radomu (PL), obor: volné umění -Dr. 
1982 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, Učitelství výtvarné výchovy a českého jazyka - Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1990–dosud odborný asistent, katedra výtvarné výchvoy, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita České 
Budějovice 

1981–1990 pedagog, vedoucí oddělení estetické výchovy, Dům dětí a mládeže, České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 26* 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 58* 
*Archivace vedených kvalifikačních prací je v registru STAG vedena od roku 2006. 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5let: 

• Lorenc, J. (2016). Prostorová tvorba - keramika. In KOMPaRATIO - Zborník štúdií o umení a výtvarnej 
edukácii. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 16-19. 

Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5let: 
- Drzewo idea i materia, 2019, certifikace: CMZ (100%). Portret Menczyzny, archetypy Junga, 2018, 
certifikováno CKZ (100%). Bílá laboratoř, 2017, certifikováno: CMZ (100%). Josef Lorenc, Roman Kubička grafika, 
obrazy, sochy, 2017, certifikováno CKZ (100%). Kámen, nůžky, papír, 2016, certifikováno CLZ (100%). Na hranici 
zobrazovaného obrazu, 2016, certifikováno: CMY (100%). IV. Keramická plastika Kadaň, Františkánský klášter, 
Kadaň., 2015, certifikováno: CLZ (100%). Fenomén B - soubor reliéfů, 2015, certifikováno: 
CLY (100%). 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Renata Malátová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1973 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 najiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-- - - 

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

Tělesná výchova pro MŠ s didaktikou I. (garant předmětu, 30 % –přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2010  Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze, rigorózní řízení (PhDr.) 

2001–2009 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský studijní program vbiomedicíně, 

obor: Fyziologie a patofyziologie člověka (Ph.D.) 

1991–1996 Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Učitelstvívšeobecně 

vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník, aprobace: tělesná výchova – biologie(Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001–dosud  odborná asistentka, katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta, Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích 

1997–1998 učitelka, Základní škola Máj II., České Budějovice 

1996–1997 učitelka, Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská ul. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 22 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 11 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 7 10 49 
   

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: 

• Bahenský, P., Bunc, V., Marko, D., & Malátová, R. (2020). Dynamics of ventilation parameters at 
different load intensities and the options to influence it by a breathing exercise. The Journal of sports 
medicine and physical fitness, 60(8), 1101-1109. (25 %) 

• Malátová, R., Bahenský, P., Kanásová, J., & Štumbauer, J. (2019) Intervention Breathing Exercises and 
Their Effect on Breathing Stereotype and Vital Lung Capacity. ARCH Women Health Care Volume, 1(4), 
1–6. (25 %) 

• Bahenský, P., Malátová, R., & Bunc, V. (2019). Changed dynamic ventilation parameters as a result of 
a breathing exercise intervention programme. The Journal of sports medicine and physical fitness, 
59(8), 1369-1375. (33 %) 

• Malátová, R., Bahenský, P., & Mareš, M. (2017). Dechový stereotyp a jeho vliv na dechové funkce. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. (33 %) 

• Malátová, R., & Bahenský, P. (2016). Intervence dechových cvičení a její vliv na dechový stereotyp. 
Studia Kinanthropologica, 17(1), 23-29. (50 %) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Eva Muroňová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 20h/sem. do kdy 0121 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 20h/sem. do kdy 0121 

Další současná působení jako akademický pracovník najiných 
VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

-- - - 

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

Alternativní vzdělávací programy (20 % - přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Integrovaný blok I. (20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce ve 
skupinách) 
Práce se třídou MŠ a utváření jejího klimatu (25 % - vede semináře, konzultuje) 
Integrovaný blok II. (20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce ve 
skupinách) 
Pohádky v MŠ (50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Seminář Pedagogiky Franze Ketta (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Profesní identita učitele (50 % – vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2016 Závěrečná zkouška – zakončení vzdělávání v supervizi (IgsP-RPP) se zaměřením na mateřské 
školy, křesťanské školy a školy s prvky vzdělávacích programů pedagogiky Franze Ketta 

2012 Masarykova univerzita Brno a Theologische Fakultät Universität Wien – Rakousko, doktorské 
studium (Ph.D.) 

1986–1991 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, magisterské studium – učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů, obor Český jazyk – dějepis (Mgr.) 

2016 Supervizorka mateřských škol v oblasti pedagogiky Franze Ketta 
2015 Certifikát Trainer für Kett-Pädagogik 
2015 Smluvní garant evaluačního nástroje WWSE© v ČR 
2012 Certifikát Kursleiter für ganzheitlich sinnorientierte Pädagogik (IgsP-RPP) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2017–dosud externí vyučující, KPE, KPEP,Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
2011–dosud redaktorka a odborná garantka obsahů časopisu pro děti DUHA 

2004–dosud lektorování a garance kurzů Pedagogiky Franze Ketta 
1999–2014 metodička, inspektorka, mentoring a poradenství v oblasti výuky náboženství, Biskupství 

ostravsko-opavské 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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: 

• Muronova, E., & Havel, T. (2020). Die Franz-Kett-Pädagogik GSEB und die Flow-Erfahrung nach Mihaly 

Csikszentmihalyi. In: Jahrbuch: Ganzheitlich-sinnorientiert erziehen und bilden. Glück. Band 11. 

Gröbenzell: Franz Kett-Verlag, s. 130-136. 



• Muroňová, E., & Havel, T. C. (2020). Restart aneb jak jsme se vraceli do škol. Poradce ředitelky 

mateřské školy, 9/2020, 26-30. 

• Muronova, E., & Havel, T. C. (2019). Padlókép-meditációk-áhitatok. In: Franz Kett Pedagógiai Könyvek 

IV. Pécs. s. 48-54. 
• Muronova, E., & Havel, T. (2019). Leben in Fülle. In: Jahrbuch: Ganzheitlich-sinnorientiert erziehen und 

bilden. Herzensbildung. Band 11. Franz Kett-Verlag GSEB, s. 65-75. 

• Muronova, E., Janackova-Kojanova, H., & Neubauer, H. (2016). Dem Herzen ganz nah. In: Jahrbuch: 
Ganzheitlich-sinnorientiert erziehen und bilden. In Verbindung kommen – in Beziehung sein. Franz Kett- 
Verlag GSEB, s. 36-44. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Marie Najmonová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0821 

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 

Sociální psychologie (přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Pedagogická diagnostika (50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) Pedagogická 
psychologie (50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2020 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, doktorskéstudium 
Pedagogická psychologie (Ph.D.) 

2002 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Pedagogika (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud odborná asistentka, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2013–2020 odborná asistentka, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 1 
  

   

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: 

• Vítečková, M., Procházka, M., & Najmonová, M. (2018). Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni 

základních škol. Pedagogická orientace, 28(2), 290–305 (33 %) 

• Procházka, M., Vítečková, M., & Najmonová, M. (2018). Analýza pedagogických situací jako cesta k 

utváření kompetencí začínajícího učitele. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, INTED 

2018 Proceeding, s. 4384 - 4391. Valencia: IATED Academy. (33 %) 

• Husková, S., Najmonová, M., Vítečková, M., & Procházka, M. (2018). Faktory psychosociálního klimatu 

školní třídy na 2. stupni základní školy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, INTED 

2018 Proceeding, s. 4377 - 4383. Valencia: IATED Academy. (20 %) 

• Vítečková, M., Procházka, M. Najmonová, M., & Štechová, I. (2018). Kázeň žáků jako pedagogický 

problém z pohledu studentů učitelství. In J. Fejfat (Ed.), Proceedings of the 15th International 

Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018, s. 416 -424. Praha: ČZU. (25 %) 

• Havel, J., Kratochvílová, J., Kusá, O., Lukas, J. & Najmonová, M. (2016). Inkluzivní vzdělávání v 

pregraduální přípravě učitelů. Brno: LLP. (20 %) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Gabriela Nohavová Tituly Mgr. 

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 0923 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy 0923 

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

-- - - 

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

Čtenářská pregramotnost II. (50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1994  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, magisterské studium, 
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník (český jazyk a literatura- 
dějepis) (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016–dosud  lektorka, katedra slovanských jazyků a literatur, Pedagogická fakulta, Jihočeskáuniverzita 
v Českých Budějovicích 

2017–2018 učitelka, SŠO a VOŠ Č. Budějovice 
2012 – SŠO učitelka, Č. Budějovice 
1994–2004  asistentka, odborná asistentka, katedra slovanských jazyků a literatur, Pedagogická fakulta, 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
   

   

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

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Eva Pártlová Tituly Mgr. 

Rok narození 1990 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 40h./sem. do kdy 0121 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 40h./sem. do kdy 0121 

Další současná působení jako akademický pracovníkna 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

-- - - 

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

Anglický jazyk v MŠ I. (50 % – přednášející, vede cvičení, konzultuje) 
Anglický jazyk v MŠ II. (50 % – přednášející, vede cvičení, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2012–2015  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, navazující magisterské 
studium, Učitelství na 2. stupni ZŠ (anglický jazyk – občanská výchova) (Mgr.) 

2009–2012  Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, bakalářské studium, Studium 
humanitní vzdělanosti (Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2018–dosud učitelka, Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Jan Petr Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1964 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DPP  

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

Dítě a svět I. (garant předmětu, přednášející, vede semináře,konzultuje) Dítě 
a svět II. (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2017 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, rigorózní řízení, obor 
Učitelství přírodopisu pro 2. st. základní školy (PhDr.) 

1999 Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, doktorskéstudium, 
obor Aplikovaná a krajinná ekologie (Ph.D.) 

1987 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Učitelstvívšeobecně 
vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – matematika-biologie (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2015–dosud vedoucí katedry biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
1989–dosud odborný asistent, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
1987–1989 učitel na gymnáziu Č. Krumlov 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 25 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 120 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ   30 

   

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: 

• Florence Le Hebel F., Constantinou, C. P., Hospesova, A., Grob, R., Holmeier, M, Montpied, P., Moulin, 
M., Petr, P., Rokos, L., Stuchlíková, I., Tiberghien, A, Tsivitanidou, O., & Žlábková, I., (2018). Students’ 
Perspectives on Peer Assessment. In Dolin J., Evans, R. (Eds) Transforming Assessment. New York, NY: 
Springer Berlin Heidelberg. (8 %) 

• Petr, J., Papáček, M., & Stuchlíková, I. (2018). The Biology Olympiad as a Resource and Inspiration for 
Inquiry-Based Science Teaching. In Tsivitanidou, O., E., Gray, P., Rybska, E., Louca, L., Constantinou, C., 
P. (Eds.) Professional development for inquiry-based science teaching and learning. New York, NY: 
Springer Berlin Heidelberg. pp. 205–222. (33 %) 

• Petr, J. (2016). Pre-service Biology Teachers‘ Competence to Use Basic Principles of Inquiry in the 
Design of Laboratory Tasks. In Lavonen J., Juuti K., Lampiselkä J., Uitto A., Hahl K. (eds.), E-Book 
Proceedings of the ESERA 2015 Conference: Science Education Research For a Sustainable Future, 
2157–2162. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

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 fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-- - - 

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

Úvod do psychologie (garant předmětu, 50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) Vývojová 
psychologie (garant předmětu, 50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Psychologie osobnosti pro učitele (garant předmětu, 50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Pedagogická psychologie (garant předmětu, 50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Náročná témata v mateřské škole (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2012–2018  Pedagogická fakulta, JU v Českých Budějovicích, doktorské studium: Pedagogická 
psychologie (téma výzkumu: Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve výuce) (Ph.D.) 

1999–2005 Pedagogická fakulta, UK v Praze, obor Speciální pedagogika – Psychologie(Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud  odborná asistentka, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2012–2020  odborná asistentka, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 

2019–dosud psycholog, Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 71 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Plachá, V., Franclová, M., & Habrdová, K. (2020). Primary School Education related to death issues. 
In Bucher, A., Haškovcová, H., Bravená, N., Büttner, G., Burget, F., Burgetová, A., Franclová, Hanesová, D., 
Habrdová, K., Královcová, M., Královec, J., Kuindersma, H.., Maďarová, A., Muchová, L., Petrášková, V., 
Plachá, V., Spilková, V., Svobodová, Z., Sultana, C. M., Šmejdová, B., Valčová, K., Veverková, K. & Winters- 
Jonas, L. Children and Death: Educational, Spiritual, Theological, Philosophical and Medical Perspectives 
and their meanings for Theologizing, Philosophizing or just Being with Children. Sokolov: Flavia Viera. 

• Plachá, V. (2017). Proces truchlení v prostředí ZŠ. Školský psychológ/Školní psycholog, 18(1), 168 –173. 

• Plachá, V., & Jirásková, M. (2017). Řešení? Smrt! Gymnasion, 11(1), 92. 

• Franclová, M., & Plachá, V. (2017). Smrt jako téma dětí základní školy. Komenský, 142(2), 47 –52. 

• Plachá, V., (2017)., Setkání se smrtí v životech žáků základních škol. In Vítečková, M., Rybičková, M., 
Procházka, M, Žlábková, I. Škola a její lidé na křižovatkách. (141-154). Brno: Česká pedagogická společnost.. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Dita Podhrázská Tituly Mgr. 

Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 0822 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy 0822 

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 

Předškolní pedagogika (50 % – přednášející, vede cvičení, konzultuje) 
Tělesná výchova pro MŠ s didaktikou II. (garant předmětu, vede smináře, konzultuje) Kurikulum 
MŠ (50 % – přednášející, vede cvičení, konzultuje) 

Integrovaný blok I. (20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce ve 
skupinách) 
Integrovaný blok II. (garant předmětu, 20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá 
formou práce ve skupinách) 
Týdenní pedagogická praxe II. (garant předmětu, vede diskuzi sestudenty) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2014–dosud  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium, studijní program 
Pedagogika 

2011–2013  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, magisterské studium, Pedagogika 
předškolního věku (Mgr.) 

2008–2011  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, bakalářské studium, 
Specializace v pedagogice – Učitelství pro mateřské školy (Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud odborná asistentka, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2014–2020  odborná asistentka, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 

2017–dosud ředitelka 4. mateřské školy, J. Hradec II, Röschova 1120 
1989–2017 učitelka mateřské školy 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 22 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Garabiková Pártlová, M., & Podhrázská, D. (2017). Učitel mateřské školy a jeho profesní kompetence. 
In Svobodová, E., Vítečková M. et al. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální 
kompetence a jejich rozvíjení. (s. 26–37). Praha: Portál. (50 %) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

-- - - 

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

Úvod do pedagogiky a dějiny pedagogiky (50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Rozvoj komunikačních kompetencí učitele (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2016 Filozofická fakulta UK v Bratislave – Pedagogika – rigorózní zkouška (PhDr.) 
2009 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogika (Ph.D.) 
1992  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Učitelství Rj –Dějepis) 

(Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud  odborný asistent, katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

1996–2020  odborný asistent, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 

1992–1996 učitel, Gymnázium Týn nad Vltavou 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 12 1 31 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Procházka, M. (2019). Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: Passparta. 

• Procházka, M., Vítečková, M., & Najmonová, M. (2018). Analysis of educational situations as a way of 
formation novice teachers' competences. INTED2018 Proceedings, s. 4384-4391. (34 %) 

• Procházka, M. (2017). Učitel mateřské školy a rodiče. In Svobodová, E., Vítečková, M. et al. Osobnost 
předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. (s. 114–130). Praha: Portál. 

• Procházka, M., Vítečková, M., Gadušová, Z., Sulková, M., Melková, B., & Špačková, K. (2017). Role of 
school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. EDULEARN17 
Proceedings. s. 3810-3815. (17 %) 

• Procházka, M., Vítečková, M., & Špačková, K. (2017) Prevention of risk behavior at the 1st level of 
elementary school. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility 
in Education, s. 337-346. (34 %) 

Působení v zahraničí 

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

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Eva Roučová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1962 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 30 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 

Praktické a konstrukční činnosti (25 % – vede seminář, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2010 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, rigorózní řízení v oboru Primární 
pedagogika (PhDr.) 

2001–2008  Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, doktorský studijní program 
Pedagogika ve studijním oboru Technická výchova (Ph.D) 

1980–1985 učitelství pro 1. stupeň ZŠ - na PF v Českých Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003–dosud  odborná asistentka, Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích 

1989–2003  odborná asistentka, Katedra technické výchovy, Pedagogická fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích 

1986–1989 učitelka na 1. stupni ZŠ Velešín, okres Český Krumlov 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 190 

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   76 
   

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: 
• Roučová, E. (2017). Aktuální pojetí učiva o bezpečnosti a hygieně v technické složce přípravy učitelů 

primární školy. In Trendy ve vzdělávání, 10(1), 161–166. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Karel Řepa Tituly Mgr., Bc., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 

VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

- - - 

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

programu 

Úvod do výtvarné kultury (garant předmětu, přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2005–2012  Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor: Teorie 

výtvarné výchovy (Ph.D.) 

2005–2010 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: Arteterapie (Bc.) 

1999–2004 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: Učitelství českého 

jazyka a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008–dosud  odborný asistent, katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích 

2004–2008 interní doktorand, odborný asistent, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita vČeských 

Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 36 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   2 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Řepa, K. (2019). Instantní výtvarka. In Pospíšil, A., Řepa, K., Šobáňová, P. (Eds.). Kvalita ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, s. 160-170. 

• Řepa, K., Pospíšil, A., Duchková, Z., & Filip, M. (2018). Krajina jako námět a médium ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA. (30%) 

• Řepa, K., & Pospíšil, A. (2017). Výtvarná příprava v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního 
stupně ZŠ na KVV PF JU. In Procházka, M., Vítečková, M., & Žlábková, I. (Eds.) Škola a její křižovatky. 
Brno: Česká pedagogická společnost, s. 93 - 98. (50%) 

Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let: 

Od fotografie k plakátu, 2016 (100%), certifikace: CMZ. Bílá laboratoř, 2016 certifikace: CMZ (100%). Logotyp 

Z, 2016, certifikace: CMZ (100%). Vizuální styl ČPDS, 2016, certifikace: CMZ (100%). Logotyp KVV PF JU, 2016, 

certifikace: CMZ (100%). Logotyp NJC, 2016, certifikace: CMZ (100%) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Libuše Samková Tituly RNDr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 40 do kdy N 

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

- - - 

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

Matematická pregramotnost (garant předmětu, 50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1997–2001 MFF UK Praha, doktorské studium, obor Matematická analýza (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2009–dosud odborná asistentka, katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích 

2005–2009 odborná asistentka, jpp, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita vČeských Budějovicích 
2001–2006 odborná asistentka, FA ČVUT Praha 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 22 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 16 

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 21 18 100+ 
   

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: 

• Samková, L. (2020). Metoda Concept Cartoons. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická 
fakulta. 

• Samková, L. (2018). Concept Cartoons as a Representation of Practice. In Buchbinder, O. & Kuntze, S. 
(Eds.) Mathematics Teachers Engaging with Representations of Practice (71-93). Cham: Springer. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
(85 %) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Tomáš Sosna Tituly Mgr. 

Rok narození 1992 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 16 do kdy 1222 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 16 do kdy 1222 

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 

Praktické a konstrukční činnosti (25 % – vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2017 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Učitelství pro 2. 
stupeň ZŠ, aprobace Technická výchova – Základy společenských věd (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2018–dosud  asistent, katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzitav 
Českých Budějovicích 

2017–dosud učitel, ZŠ Matice školské České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Eva Svobodová Tituly Mgr. 

Rok narození 1952 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Další současná působení jako akademický pracovník najiných 
VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

-- - - 

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

Hry v mateřské škole (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Čtenářská pregramotnost II. (garant předmětu, 50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Komunikace s dětmi (garant předmětu, 50 % – vede semináře, konzultuje) 

Filozofie pro děti (50 % – vede semináře, konzultuje) 
Integrovaný blok I. (garant předěmtu, 20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá 
formou práce ve skupinách) 
Práce se třídou MŠ a utváření jejího klimatu (garant předmětu, 50 % - vede semináře, konzultuje) 
Profesní identita učitele (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Integrovaný blok II. (20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce ve 
skupinách) 
Evaluace (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Průběžná pedagogická praxe I. (garant předmětu, navštěvuje MŠ, kde praxe probíhá, vede ukázky práce s 
dětmi, konzultuje s učitelkami ve třídě a studenty) 

Seminář k průběžné pedagogické praxi I. (garant předmětu, provádí rozbor videozáznamu, vede diskuzi se 
studenty) 
Týdenní pedagogická praxe I. (garant předmětu, provádí rozbor videozáznamu, vede diskuzi se studenty) 
Pohádky v MŠ (garant předmětu, 50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) 
Loutkové divadlo (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Aktuální témata předškolní pedagogiiy (garant předmětu, vede semináře,konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2018–2020 Společnost pedagogiky Franze Ketta, základní kurz Pedagogiky Franze Ketta 1998–
2000 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, kurz Sociální dovednostipředškolního 

Pedagoga 

1992–1997 DAMU Praha, Tvořivá dramatika (Mgr.) 
1989–1992  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Speciální pedagogika pro MŠ – specializace 

logopedie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud odborná asistentka, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2004–2020  odborná asistentka, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 

1991–2004 ředitelka MŠ Sluníčko v Třeboni 
1991–dosud průběžně lektorská činnost DVPP učitelé MŠ 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 194 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   



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: 
• Nádvorníková, H., Svobodová, E., Švejdová, H., Vítečková, M. (Eds.) et al. (2019). Čteme si, hrajeme si, 

poznáváme... Metodika čtenářské pregramotnosti. Č. Budějovice: PF JU v Českých Budějovicích. 

• Boček, M., Nádvorníková, H., Plachtová, P., Svobodová, E., Švejdová, H., Vítečková, M. (Eds.) et al. 
(2019). Tady je moje místo k životu... Metodika environmentální a polytechnické výchovy v mateřské 
škole. Č. Budějovice: PF JU v Českých Budějovicích. 

• Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

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 fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 28 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovníkna 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-- - - 

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

Praktické aplikace psychologie citové vazby (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

 
2004–2011 FSS MU Brno, doktorské studium, Vývojová psychologie (Ph.D.) 
1997–2002 FF UK Bratislava, magisterské studium, Psychologie (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud  odborná asistentka,  katedra  speciální  pedagogiky,  Pedagogická  fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2004–2020  odborná asistentka, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 

2012–dosud soukromá psychologicko-poradenská praxe 
2004–2006 psycholožka, SVP České Budějovice 2003– 
2004 psycholožka, DDÚ Homole, České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 11 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., Štefánková, Z. (2019). Saccadic eye movements are related to 
personality traits: a comparison of maltreated and non-maltreated young women. Journal of 
psychiatry and psychiatric disorders, 3(6), 245–261. 

• Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., Malinovská, O., Štefánková, Z. (2019). Eye-Tracking Could Contribute 
to The Diagnostics of The Can Syndrome. American journal of biomedical science and research, 6(5), 
413–415. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Zbyněk Vácha Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1985 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 18 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 18 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 

Environmentální a polytechnická výchova (garant předmětu, 50 % – přednášející, vede seminář, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2012–2016  Pedagogická fakulta JU, Pedagogická fakulta UK, doktorské studium, obor Vzdělávání 
v biologii (Ph.D.) 

2005–2010  Pedagogická fakulta JU, magisterské studium, učitelství přírodopis – zeměpis pro druhý 
stupeň ZŠ (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016–dosud  odborný asistent, katedra biologie, Pedagogická fakuta, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

2011–2016  lektor, katedra biologie, Pedagogická fakuta, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 6 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ  38  

   

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 5let: 

• Vácha, Z., & Ditrich, T. (in print). Vliv terénní výuky na dosahování kognitivních a afektivních cílů u žáků 
na primárním stupni základních škol. E-pedagogium. (90 %) 

• Ryplová, R., Chmelová, Š., & Vácha, Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Epika (33 %) 

• Vácha, Z., Chmelová, Š., & Ryplová, R. (2019). Zahradní pedagogika v krajích česko-rakouského 
pohraničí. E-pedagogium. (90 %) 

• Vácha, Z., & Rokos, L. (2017). Integrated science and biology education as viewed by Czech university 
students and their attitude to inquiry – based scientific education. The New Educational Review. 11 s. 
(90 %) 

• Vácha, Z., & Ditrich, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni 
základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. 
Scientia in educatione. (90 %) 

Působení v zahraničí 

Universidad de Castilla la Mancha, Fac. Educación de Cuenca, Cuenca, Španělsko (21. 4. – 25. 5.2015) 
Universidade de Santiago de Compostela, Didáctica de las Ciencias Experimentales, Santiago de Compostela, 
Španělsko (1. 11. – 5. 12. 2014) 

Lithuanian University of EducationaI Sciences, Faculty of Science and Technology: Department of Biology and 
Department of Natural Science, Mathematics and Technology Didactics, Vilnius, Litva (4. 10. – 6. 12. 2013) 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Vladimír Vochozka Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1986 typ vztahu 
k VŠ 

pp. rozsah 36 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 36 do kdy 0821 

Další současná působení jako akademický pracovníkna 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-- - - 

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

Environmentální a polytechnická výchova (50 % – přednášející, vede semináře, konzultuje) Praktické 
a konstrukční činnosti (garant předmětu, 50 % – vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2016–2018  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: Učitelstvípro 
střední školy – Učitelství fyziky 

2011–2017  Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, obor: Specializace v pedagogice – 
Teorie vzdělávání ve fyzice (Ph.D.) 

2014–2015  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: ICTkoordinátor 
(metodik ICT) 

2006–2011 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: Učitelství 
všeobecně vzdělávacích oborů pro základní školy, aprobace fyzika – výpočetní technika– 
elektronika (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013–dosud  odborný asistent, katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 

2019–2020 pedagog, VOŠ, SPŠ automobilní a technická: fyzika 2012– 
2018 učitel, ZŠ Planá nad Lužnicí: fyzika, informatika a matematika 
2012 učitel, ZŠ Prachatice: fyzika a informatika 
2011 učitel, ZŠ Ševětín: fyzika, informatika a matematika 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   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: 

• Vochozka, V., Burdová, V., Tesař, J., & Černý, P. (2019). Physical model of coin acceptor. DIDFYZ 2019: 
Formation of the Nature Science Image of the World in the 21st Century [online]. Dostupné z: 
https://doi.org/10.1063/1.5124782 (25 %) 

• Tesař, J., Burdová, V., Vochozka, V., & Maňásková, L. (2019). Physical parameters of school climate in 
project-based classes. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the World in the 21st 
Century [online]. Dostupné z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777 (25 %) 

• Vochozka, V., Tesař, J., & Bednář, V. (2017). Thermal physics in practice and its confrontation with 
school physics [online]. Dostupné z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4974404 (33 %) 

• Bednář, V., Tesař, J., & Vochozka, V. (2016). Měření průběhu osvětlení a jeho hodnot při použití 
fotoblesku. Československý časopis pro fyziku, 5(září), 316–318. (33 %) 

https://doi.org/10.1063/1.5124782
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4974404


Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Tomáš Vránek Tituly Mgr. 

Rok narození 1945 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 240h./rok do kdy 0921 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 240h./rok do kdy 0921 

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 

Hra na hudební nástroj I. (garant předmětu, vede cvičení, konzultuje) 
Hra na hudební nástroj II. (garant předmětu, vede cvičení, konzultuje) 
Hra na hudební nástroj III. (garant předmětu, vede cvičení, konzultuje) 
Hra na hudební nástroj IV. (garant předmětu, vede cvičení, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1987–1989 HAMU Praha, postgraduální studium hudební teorie 
1973–1977 Hudební fakulta, AMU v Praze, magisterské studium (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud externí vyučující, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2007–2020  externí vyučující – odborný asistent, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická 
fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

1985–2007  odborný asistent, katedra hudení výchovy, Pedagogická fakulta, Jihočeskáuniverzita 
v Českých Budějovicích 

1994–1995 učitel, Konzervatoř v Českých Budějovicích 
1980–1985 učitel, SPgŠ v Soběslavi 
1979–1980 učitel, Konzervatoři pro slabozraké Praha 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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: 
• Vránek, T. (2020). Písničky pro pět prstů. Č. Budějovice: PFJU. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro mateřské školy 

Jméno a příjmení Petra Waldaufová Tituly Mgr. 

Rok narození 1969 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy 0821 

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 

Osobnostní a sociální výcvik (garant předmětu, vede cvičení, konzultuje) 
Matematická pregramotnost (50 % – přednášející, vede cvičení, konzultuje) Hudební 
činnosti v MŠ (garant předmětu, přednášející, vede cvičení, konzultuje) 
Alternativní vzdělávací programy (garant předmětu, 80 % – přednášející, vede cvičení, konzultuje) 
Integrovaný blok I. (20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce ve 
skupinách) 
Integrovaný blok II. (20 % – vede semináře, konzultuje, organizuje práci skupin (výuka probíhá formou práce ve 
skupinách) 
Uvádění začínajícího učitele do praxe (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 
Průběžná pedagogická praxe II. (garant předmětu, vede diskuzi se studenty, konzultuje) Asistentská 
praxe (garant předmětu, vede diskuzi se studenty, konzultuje) 
Seminář k asistentské praxi (garant předmětu, vede semináře, konzultuje) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2019–dosud  Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, doktorské studium, studijní 
program Pedagogika 

2016–2018  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, magisterské studium, Pedagogika 
předškolního věku (Mgr.) 

2008–2011  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, bakalářské studium, 
Specializace v pedagogice – Učitelství pro mateřské školy (Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2020–dosud  odborná asistentka, katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2018–2020  odborná asistentka, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
unvierzita v Českých Budějovicích 

2019–dosud ředitelka MŠ Nerudova 53, České Budějovice 
1989–2019  učitelka mateřské školy, lektor, metodik – spolupráce s NIDV, INFRA, koordinátor praxí v MŠ, 

externí spolupráce s PF JU na projektech, vedení praxí v MŠ 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Waldaufová, P. (2017). Učitel mateřská školy a tvořivost. In Svobodová, E., Vítečková, M. (Ed.) et al. 
Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení (s. 98–113). Praha: 
Portál. 



Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

datum 1. 12. 2020 



Související tvůrčí, resp. vědecká a uměleckáčinnost 

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

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

Zdroj Období 

doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, 
Ph.D./hlavní řešitel 

Inclusive education projects. Reinforcement of 
competencies of teachers and other educational staff in 
the area of including pupils coming from socio-culturally 
disadvantaged environments, EHP-CZ-IN-2-003 

A, Iceland, 
Liechtenstein, 
Norway 
grants 

2020–2022 

doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, 
Ph.D./hlavní řešitel 

Osobnostní a profesní potřeby začínajícíchučitelů 

 
7AMB14SK046 

A, MŠMT 2014–2015 

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 

MŠ a ZŠ v ČR Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním 
stupni základní školy v návaznosti na preprimární 
vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016365 (OP VVV) 

2020–2022 

MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ v ČR Inovace studia učitelství pro střední školy na Jihočeské 
univerzitě CZ.2.3.68/0.0/0.0/19_068/0016157 (OPVVV) 

2020–2022 

MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ v ČR Inovace přípravy učitelů pro praxi 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 (OP VVV) 

2017–2020 

MŠ a ZŠ v ČR Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663 (OP VVV) 

2017–2019 

MŠ a ZŠ v ČR Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523 (OP VVV) 

2017–2019 

MŠ a ZŠ v ČR Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje 
klíčových kompetencí 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 (OP VVV) 

2016–2019 

MŠ v ČR Profesní podpora pedagogů předškolníhovzdělávání 
CZ.1.07/1.3.00/48.0078 (OP VK) 

2014–2015 

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

- 2019–2021 Grantový projekt GAJU Škola – hrozba či příležitost pro zranitelné jedince? (GAJU 117/2019/S). 
Řešitelé ze strany akad. pracovníků podílejících se na studijním programu: doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.; 
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.; Mgr. Marie Najmonová; 
- 2018–2020 Zapojení do projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Spolupráce s praxí je dále charakterizována například následujícími oblastmi a aktivitami: 
- zajištěním výrazného podílu externích (ale i interních) vyučujících z řad učitelů a ředitelů mateřských škol 
z praxe, včetně zapojení pedagogů alternativních škol; 

- spoluprací fakultních vyučujících s uvádějícími učiteli veškolách; 
- reflektováním praxí studentů uvádějícími z praxe a fakultními učiteli; 
- pravidelnými návštěvami fakultních učitelů praxe v mateřských školách, systematickou výzkumnou analýzou 
názorů učitelů MŠ o problémech a potřebách praxe; 
- organizací pravidelných společných setkání fakultních vyučujících s uvádějícími učiteli; 
- získáváním zpětné vazby od předškolních pedagogů o studijním programu z působení studentů i absolventů v 
pedagogické praxi (informace o potřebách praxe); 
- organizací konferencí a přednáškové činnosti pro předšk. pedag. pořádané PF – východiskem jejich zájem; 

- aktivní účastí na konferencích pořádaných jinýmisubjekty; 
- pravidelným pořádáním Letní školy pro učitele z mateřských škol; 
- spoluprací s ČŠI, MAS – potřeby a problémypraxe. 



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. 

Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, 
Science Direct, Springer Link aj.). 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. 
E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací 
nebo jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 

https://wstag.jcu.cz/portal/


Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 
programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 371 15 
České Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve čtyřech budovách v historické i nové části města, se speciálním 
zázemím pro umělecké a sportovní výukové a trenérské činnosti. 
Výukové kapacity jsou založeny na 64 posluchárnách, učebnách a seminárních místnostech s celkovou 
kapacitou 2 181 míst. Dále je k dispozici 9 laboratoří (1 se speciálním zařízením pro 3D tisk, 1 laboratoř funkční 
diagnostické zátěže), speciální zařízení pro výtvarnou tvorbu (sádrovna, tavba skla, keramické dílny, 
modelovna, serigrafie), výstavní galerie, multifunkční aula s koncertním křídlem (kapacita 200 osob), sportovní 
areál s nově rekonstruovanou sportovní halou, dvě tělocvičny v budovách v centru, loděnice. V budově 
Jeronýmova je nově zrekonstruované technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety. 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách 
v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 
 

Opatření a podmínky k zajištění rovnéhopřístupu 

Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2 
Studijního a zkušebního řádu JU. JU poskytuje uchazečům o studium a studentům informační, poradenské a 
podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako 
důležitou součást své společenské odpovědnosti. Specificky jsou upraveny podmínky pro studium v průběhu 
uznané doby rodičovství, studium studentů se specifickými potřebami a studium sportovních reprezentantů 
(SZŘ JU čl. 11 až 13 a navazující opatření rektora). 

JU poskytuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na JU pro 
studenty se specifickými potřebami, přičemž: 

a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně závazných 
právních předpisů, 

b) zajišťuje poučený a lidskou důstojnost respektující přístup všech svých zaměstnanců ke studentům 
a uchazečům se specifickými potřebami, 

c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického 
života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků. 

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit 
směřujících k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium a 
studentů se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 
2012 Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované 
pracoviště s celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými 
potřebami jsou v souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku  a 
dotací veřejným vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů se 
specifickými potřebami (dále jen „metodický standard“): 

A. studenti se zrakovým postižením (A1. uživatelé zraku, A2. uživatelé hmatu/hlasu), 
B. studenti se sluchovým postižením (B1. uživatelé mluveného jazyka, B2. uživatelé znakového jazyka), 
C. studenti s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin), 
D. studenti se specifickými poruchami učení, 
E. studenti s poruchou autistického spektra, 
F. studenti s jinými obtížemi. 



Prostřednictvím Centra poskytuje JU těmto cílovým skupinám veškeré podpůrné služby vymezené v metodic- 
kém standardu. Jmenovitě se jedná o: časovou kompenzaci, individuální výuku, organizační opatření, osobní 
asistenci, prostorovou orientaci, přepisovatelský servis, režijní opatření, studijní asistenci, tlumočnický servis, 
zapisovatelský servis, zpracovávání studijní literatury. Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů a 
norem JU (Studijní a zkušební řád JU, Opatření rektora). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům se 
specifickými potřebami podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, 
jako je např. ubytování či doprava. Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské 
služby, a to zejména v oblastech studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 

Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských i 
doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům o 
studium. 

Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami 
určené ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V případech 
hodných zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz Stipendijní řád 
JU, čl. 7). 

Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní a 
zkušební řád JU, čl. 12, a Opatření rektora). Student se specifickými potřebami má v případě svého objektivně 
nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních 
povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, a  to za 
podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv 
osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 
základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých  
školách. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů.  
Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu 
ke studentům se specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je 
třeba osvojit si nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické 
odlišnosti, jsou pak zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra. 

Veškerá podpůrná opatření jsou individuálně indikována odbornými pracovníky Centra na základě výstupů 
funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku 
každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým  
studentům se specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra. 



Finanční zabezpečení studijního programu 
relevantní pouze pro studijní programy mimo rámec institucionální akreditace 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 
ze státního rozpočtu 

Ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 



Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

 

Současné pojetí učitelské přípravy je založeno na vyrovnávání podílu oborových, oborově didaktických a 
pedagogických znalostí s narůstajícími vazbami na praxi, resp. na dovedností složku přípravy. Program ve svém 
dalším rozvoji musí reagovat na aktuální trendy v předškolním vzdělávání i základním školství, dále se do něho 
promítají Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a respektuje současné legislativní normy a 
podklady v čele s RVP PV. Je kladen důraz na celistvost, integrované vzdělávání, kritické myšlení a zaměření na 
osobnost dítěte, jeho socializaci a podporu soudržnosti dětského kolektivu. Obsah vzdělávání je koncipován ve 
smyslu společného vzdělávání a principů udržitelného rozvoje. 

Studijní plán reflektuje rozvoj profesních kompetencí učitele mateřské školy potřebných pro přípravu, realizaci a 
evaluaci jeho pedagogického působení na dítě v intencích cílů RVP PV. Důležitým aspektem je 
transdisciplinarita, tedy propojení různých oblastí lidské činnosti, rozmanitost aktivních a participativních 
přístupů a metod práce s dětmi a dětským kolektivem. Dále se zaměřuje na rozvoj schopnosti kooperovat v  
týmu s akcentem na principy vzájemného učení, schopnosti sebereflexe a plánování vlastního profesního 
rozvoje. Snahou je dodržovat ve výuce principy izomorfismu a vlastním příkladem vést studenty k odpovědné 
profesionalitě a radosti z dosažených úspěchů svěřených dětí. 

Hlavním cílem studia programu je připravit studenty na výkon svého povolání tak, aby byli schopni 
profesionálně zajistit vzdělávání dětí od dvou let do zahájení školní docházky na odborně podepřeném a lidsky i 
společensky hodnotném základu, aby se stali odborníky na vzdělávání v mateřských školách. Koncepce se 
odlišuje od předchozí akreditace studijního programu učitelství pro mateřské školy svou strukturou, kdy jsou 
první tři semestry zaměřeny především oborově, předmětově a další tři semestry v integrovaném pojetí, s 
důrazem na aspekt transdisciplinarity, propojení různých oblastí lidské činnosti, rozmanitost aktivních a 
participativních přístupů a metod práce s dětmi a dětským kolektivem. Jednotlivé dílčí disciplíny studijního 
plánu jsou tak integrovány do obsahových bloků se stanoveným garantem, který metodicky řídí jednotlivé 
vyučující a garantuje integritu přípravy. 

Pedagogická fakulta JU při koncipování studijního programu tuto svou vizi vyjádřila symbolicky značkou „Učitel 
PF“, tedy Učitel Pro Futuro. Deklarujeme tak, že se nám jedná o přípravu budoucích učitelů se zřetelem na  
udržení vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního vzdělávání 
učitelů, jejichž výuka vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků a z aktuálních vědeckých 
poznatků. Vize vyjadřuje potřebu odlišit inovovanou a reformovanou přípravu učitelů pro podmínky mateřské a 
základní školy 21. století. Do nově koncipované přípravy budoucích učitelů se proto promítají následující oblasti: 

- Udržování vysoké kvality teoretické přípravy studentů. Struktura studijních plánů je tvořena základními 
teoretickými disciplínami, jejichž výuka vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků a z 
aktuálních vědeckých poznatků. Cílem je poskytovat frekventantům studia ucelený poznatkový rámec, který 
zabezpečuje vědeckost a aktuálnost jejich vzdělávání. Kvalita tvůrčí činnosti garantů klíčových disciplín 
teoretického základu bude pravidelně vyhodnocována a podporována jako klíčový prvek rozvoje programu. 
Perspektivně bude program směřován k využívání grantových aktivit podporujících vědecký výzkum reality 
předškolního vzdělávání a profese učitele mateřské školy (projekty TA ČR, GA ČR). 

- Uplatňování pedeutologického hlediska v přípravě vycházející z profesních modelů učitele. Z rozvojového 
hlediska bude podporována realizace „pedagogických“ projektů (např. v rámci OP VVV) zaměřených na 
zkvalitňování osobnostních a sociálních kompetencí posluchačů – budoucích učitelů mateřských škol. 

- Zvýrazňování praxeologických aspektů přípravy. V rámci rozvoje programu bude podporován nárůst kvality  
vztahů mezi spolupracujícími mateřskými školami, upevnění stávající sítě těchto pracovišť, zkvalitňování 
mentorské role uvádějících učitelů (využívání projektů OP VVV). Podporováno bude vyšší zapojování odborníků 
z praxe a vynikajících učitelů mateřské školy do výuky a vedení studentů k evaluaci a autoevaluaci vlastního  
pedagogického působení. 

- Podpora zahraničních mobilit a využívání prvků internacionalizace ve výuce. Podporovaným trendem bude 
nejen nárůst výjezdů a příjezdů studentů i akademických pracovníků, ale vytváření společné platformy (např. 
předmětů v anglickém jazyce), kde by se ve společné výuce setkávali čeští a zahraniční studenti a společně v 
procesech formálního i informálního vzdělávání rozvíjeli své jazykové a interkulturní kompetence. 



Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

 
V současné době Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí studium Učitelství pro 
mateřské školy v prezenční i kombinované formě, ale také v podobě akreditovaného kurzu celoživotního 
vzdělávání (DV PPP). 
Celkový stávající počet studentů je 224 (z toho 78 studentů denního studia a 146 studia kombinovaného).  
Počet přijímaných studentů bude orientačně 30 prezenční studium, 60 kombinované studium. 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

 
Absolvent je kvalifikován pro výkon regulované profese učitele v mateřské škole – Studium v tomto studijním 
programu je koncipováno jako bakalářské studium, jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace učitele 
mateřské školy podle zákona č. 563/2004 Sb. 
Absolventi programu mohou dále pokračovat ve studiu v rámci magisterských studijních programů zaměřených  
především na pedagogiku předškolního věku, učitelství pro mateřské školy, vychovatelství, dramatickou 
výchovu aj. (např. UK Praha, PdF MUNI, TF JU, DAMU). 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 


