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ISCED F 2013: ISCED F: 0114 Příprava učitelů s předmětovou specializací 

Komentář: 

Bakalářský studijní program Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ navazuje na stávající program 

Specializace v pedagogice – studijní obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, který má fakulta 

akreditován do roku 2021. Program je dosud garantován Pedagogickou fakultou JU. Program je nově připraven 

jako samostatné jednooborové studium, přičemž pedagogicko-psychologický základ vychází ze stejného 

modelu jako u dvouoborového programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (program se specializacemi).  

Společný obecný pedagogicko-psychologický základ programu i jeho oborová část jsou zajišťovány 

Pedagogickou fakultou JU. Studium představuje program orientovaný převážně na problematiku základních 

uměleckých škol. Absolvent získává elementární praktické dovednosti ve výtvarné oblasti, především v kresbě, 

grafice, malbě, sochařství, keramice, písmové tvorbě. Bakalář zároveň absolvuje teoretické základy oboru - tj. 

dějiny výtvarného umění, architekturu, estetiku a základy teorie umění, plastickou anatomii i základy metodiky 

výtvarné výchovy tak, aby mohl pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu. 

Program je řízen Radou studijního programu ustanovenou v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality na 

JU a Opatřením rektora č. 373 z 21. 2. 2018, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování 

studijních programů JU. Radě studijního programu předsedá garant PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. z Pedagogické 

fakulty JU a dále jsou v radě zastoupeni zástupci jednotlivých studijních oblastí, absolventi a učitelé z praxe. 

https://www.pf.jcu.cz/documents/zpravy/bc.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_akreditace_studijniho_programu_Vytvarna_tvorba_se_zamerenim_na_vzdelavani_na_ZUS.pdf
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https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_akreditace_studijniho_programu_Vytvarna_tvorba_se_zamerenim_na_vzdelavani_na_ZUS.pdf
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/zpravy.php
http://www.jcu.c/
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Předpokládaný počet přijímaných studentů odpovídá dosavadní praxi, kdy do prvních ročníků nastupuje 

zhruba 10 studentů. 



Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci 

studijního programu 

V rámci schvalování programu nebyly vzneseny konkrétní připomínky, kromě požadavku zestručnění kurikula 

garanta programu (CV Pospíšil – prosíme uvádět jen nejvýznamnější počiny za posledních 5 let). Připomínky byly 

akceptovány a kurukulum garanta bylo upraveno v textu.  

 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Typ studijního programu Bakalářský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia Prezenční 

Standardní doba studia 3 

Jazyk studia český 

Udělovaný akademický titul Bakalář / Bc. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul - 

Garant studijního programu PhDr. Aleš Pospíšil, 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 bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství výtvarné 

výchovy pro základní umělecké školy a oba programy jsou společně koncipovány jako komplexní strukturované 

studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace učitele základních uměleckých škol a 

učitele 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Oba programy (Bc. + Mgr.) jsou proto předkládány k akreditaci 

zároveň. Struktura programů vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se 

získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (Čj. MSMT- 

21271/2017-5a). Povolení uskutečňovat studijní program získala JU 20. 11. 2020. 

Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského studijního programu je připravit absolventy tak, aby se stali 

odborníky, kteří budou připraveni zastávat profesní postavení v zájmové sféře výtvarné výchovy a budou 

kvalifikováni pro různé pozice ve společenské poptávce v oblasti výchovy i ve sféře výtvarné kultury. Studium 

je ve vztahu k získání aprobace učitele tzv. jednooborové, pedagogicko-psychologický a univerzitní základ je 

totožný se strukturou studia se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ se specializacemi (dříve dovuoborové 

studium).  

Zařazení oborových didaktik (metodik), pedagogicko- psychologických disciplín a asistentské praxe již v 

bakalářském studiu pak zajišťuje to, že absolventi budou schopni uvažovat o poznatcích získaných studiem 

oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití v pedagogické praxi, např. ve výchovné práci či v roli 

asistenta pedagoga na základní škole (Pozn.: dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. mohou 

absolventi bakalářské části učitelské přípravy zastávat pozice asistenta pedagoga, resp. vychovatele). Na 

bakalářské úrovni je cílovou hodnotou dosažení způsobilosti studenta asistovat učiteli při práci s žáky. 

Významná je také motivace studentů k nástupu do navazujícího magisterského studia tak, aby mohli své 

poznatky po absolvování magisterského studia využít ve výuce výtvarné výchovy na základních uměleckých 

školách a na 2. stupni ZŠ. 

Profil absolventa studijního programu 

Rámcová charakteristika znalostí, dovedností a obecných způsobilostí absolventa: 
 

Absolventi bakalářského studijního programu získají komplexní teoretické znalosti v oboru a díky přesahu do 

oborových didaktik je příprava povede k zaměřování těchto znalostí na oblast vzdělávání. Absolventi budou 

vedeni k vytváření si strukturovaných znalostí a dovedností z oboru tak, aby podstatným způsobem přesahovali 

kurikulum vyučovacího předmětu na základních uměleckých školách a na 2. stupni základní školy. 



Oborově-didaktická, resp. metodická složka je na bakalářské úrovni studia chápána v širším záběru a vedle 

úvodu do didaktiky oboru jsou její součástí i další předměty studijního plánu, jejichž cílové i obsahové zaměření 

reflektuje obsah výuky a jeho proměny v kurikulárních procesech na základních uměleckých školách a na 2. 

stupni základní školy. Absolventi jsou proto připravováni takovým způsobem, aby získávali znalosti, které jim 

umožní porozumět učitelovým činnostem při podpoře učebních aktivit žáků a aby měli příležitost rozvíjet své 

dovednosti a asistovat při nich. 

Absolventi dále získají základní znalosti a dovednosti z pedagogicko-psychologických disciplín, které jim umožní 

budovat kompetence ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního uplatnění v oblasti vzdělávání. Profil 

absolventa bude kultivován na širších (zejména pedagogických, psychologických, filosofických, historických, 

sociologických aj.) základech výchovy a vzdělávání, na rozvoji znalostí obecných výukových a výchovných 

postupů a jejich specifických podob, na utváření poznatků o aktérech výchovy a vzdělávání tak, aby byli schopni 

rozvíjet související dovednosti a postoje potřebné pro navozování a usměrňování výchovně-vzdělávacích 

interakcí se všemi účastníky těchto procesů. Zároveň jsou vedeni k reflexi a prohlubování dalších vybraných 

kompetencí pro budoucí učitelské povolání (tj. osobnostní, sociální, psychosociální, komunikační). Klíčová je 

také reflexe praxe, která přispívá k utváření komplexu znalostí a dovedností aplikovatelných v budoucím 

povolání. 

Charakteristika uplatnění absolventa (profese, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, resp. 

charakteristika odvětví či zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit své vzdělání): 

Absolvování komplexu provázané oborové přípravy, pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborových 

didaktik umožňuje i přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné práci ve školských i 

neškolských zařízeních, zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a v práci asistenta pedagoga, a to 

především ve vazbě na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu výtvarná výchova na základních uměleckých 

školách a na 2. stupni základní školy. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Bakalářský studijní program je ve smyslu získání aprobace učitele tzv. jednooborovým studiem. Studijní plány 

společného základu vycházejí z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává 

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

přičemž rozložení kreditů v bakalářském studiu je 90 kreditů pro oborovou specializaci (50 %) a 90 kreditů pro 

společný základ (50 %). 

V rámci společného základu, shodného s dvouoborovým studiem se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 

je 26 kreditů věnováno pedagogicko-psychologickému základu s povinnými a povinně volitelnými předměty.  V 

rámci nabídky povinně volitelných předmětů si studenti volí 1 předmět z bloku pedagogických a 1 předmět z 

bloku psychologických disciplín (2 + 2 kredity). K tzv. učitelské propedeutice jsou připojeny 2 předměty 

společného základu – a to Zdravověda a Cizí jazyk, vždy po 2 kreditech. Zdravovědu si volí student v úvodu do 

studia a vybavuje jej, mimo jiné, na zvládání situací spojených s ohrožením zdraví žáků, se kterými se může 

setkat během praxe. Jazyková příprava slouží specificky k orientaci v lexikální zásobě ve vztahu ke komunikaci 

studenta v roli asistenta pedagoga s žáky s odlišným mateřským jazykem či se zahraničními partnery školy. 

Volitelné předměty budou nabízeny jak v rámci ped. psych. základu, tak v rámci specializace s tím, že studenti 

si v průběhu studia mohou zapsat volitelné předměty za 2 kredity. V rámci praxí rozlišujeme na bakalářské 

úrovni studia praxi spojenou s pedagogicko-psychologickým základem, kdy je profilována role asistenta a 

motivujeme absolventa k orientaci studia na aplikaci teoretických poznatků na praxi (8 kreditů). Druhá část 

praxe je organizována ve vazbě na metodiky a oborové didaktiky a pomáhá studentovi zaměřovat podporu 

učiteli i žákovi na činnosti spojené s obsahovým charakterem studované specializace (8 kreditů). 



 Složka Počet kreditů  

 Pedagogicko-psychologický základ 26 kreditů 

 Metodika a didaktika oboru se 
zaměřením na vzdělávání 

30 kreditů 

 Reflektovaná praxe 16 kreditů (8 kred. asistentská praxe ped. psych., 8 kreditů 

asistentská praxe v rámci oboru) 

 Obor 90 kreditů. 

 Příprava kvalifikační práce 12 kreditů (v rámci oboru či ped. psych. základu) 

 Doplňující předměty v rámci 
učitelské propedeutiky 

4 kredity 

 Volitelné předměty 2 kredity 

 Celkem kreditů 180 

 
 

Přidělení kreditních bodů je založeno jednak na systému studijní zátěže (hodnocení kvantity prezenčního studia 

– počet absolvovaných přednášek, konzultací, cvičení) a jednak na systému studijní kvality (výstupy distanční 

části studia/samostatné práce studenta – zápočty, zkoušky, seminární práce, 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, standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, min. 20 kreditů a maximálně 

40 kreditů za semestr. 

Výuková zátěž je vázána na počet hodin přímé (kontaktní) výuky povinných a povinně volitelných předmětů   v 

jednom týdnu prezenčního studia, která se zpravidla pohybuje v intervalu 18 až 20 hodin. Výuková jednotka 

činí 45 minut, v rámci studia je možné realizovat též blokovou výuku, v rámci praxí je základní časovou 

jednotkou 60 minut. 

Povinně volitelné bloky předmětů dotvářejí charakter oboru i pedagogicko-psychologického bloku předmětů. 

Studenti si volí z nabídky předmětů tak, aby se mohl specializovat na určitou naukovou oblast, dovednost (v 

pedag. psychologickém základu) či téma. Volitelné předměty jsou ve vztahu ke struktuře studijního programu 

definovaného Standardem MŠMT mírně omezeny kapacitou kreditů. Tvoří je jednak nabídka Tělesné výchovy 

pro studenty, jednak bloky volitelných předmětů v rámci jednotlivých specializací (uvedeno v přehledu 

studijních plánů specializací) a při pedagogickém základu (volitelná volnočasová praxe). V rámci studia bude 

student mít povinnost získat tímto způsobem 2 kredity. 

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 v duchu dosavadní praxe specifikovány Vyhláškou o 

přijímacím řízení, která stanoví konkrétní požadavky přijímacího řízení, kterým musí uchazeč/ka vyhovět. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Koncipovaný studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako 

první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro základní umělecké 



školy a 2. stupeň základní školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství výtvarné výchovy 

pro základní umělecké školy, v jehož rámci je připraveno studium stejného zaměření. Celková struktura 

studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy 

je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou 

oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi. 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Aleš Pospíšil Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Intermediální výtvarné činnosti – galerijní pedagogika – garant, přednášející, vede seminář 
Asistentská náslechová reflektovaná praxe - garant, vede seminář 
Seminář asistentské reflektované praxe - garant, vede seminář 
Seminář k bakalářské práci I - garant, vede seminář 

Seminář k bakalářské práci II - garant, vede seminář 
Závěrečná redakce bakalářské práce - garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2001 - Střední umělecko-průmyslová škola v Praze 
2007 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra výtvarné výchovy, Učitelství 
výtvarné výchovy pro ZUŠ (Mgr.) 
2011 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra výtvarné výchovy - doktorské studium (Ph.D.) 
2011 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra výtvarné výchovy - rigorózní řízení (PhDr.) 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2007 - 2008 ZŠ U Krčského lesa Praha, učitel výtvarné a estetické výchovy 
2007 - 2010 KVV PedF UK Praha, interní doktorand 
2010 - 2011 KVV PedF UK Praha, externí doktorand 

od r. 2009 - KVV PF JU České Budějovice, odborný asistent 
2012 - 2014 KVV PF JU České Budějovice, zástupce vedoucího katedry 
od r. 2014 - KVV PF JU České Budějovice, tajemník katedry 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
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   9 
   

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

Výběr publikační činnosti za posledních 5 let: 
 
POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2020. 250 s. ISBN 978-80-904268-5-6. 
POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana. Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. 
Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce. In MACHALÍKOVÁ, Pavla; WINTER, Tomáš 
(edd.) Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 90-101. ISBN 978-80-86890-97-5. 
POSPÍŠIL, Aleš. Obrat vnímání kvality výtvarného vzdělávání pedagogů v počátcích konstituování oboru VV. In 
POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 
195-202. ISBN 978-80-904268-7-0. 
POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec – przyczynek do korzeni nowoczesnej edukacji plastycznej. In Arteria13/2015 – 
Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 54-58. ISSN 1895-5827. 
POSPÍŠIL, Aleš; VEJSOVÁ, Věra. Na granicy przedstawianego obrazu - bez granic. Wystawa czeskich, słowackich i 
polskich autorów w praskiej Galerii Hollar. In Arteria 13/2015 – Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-



Humanistycznego, 2015. s. 97-101. ISSN 1895-5827. 
POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. 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, 2017. s. 93 - 98. ISBN 978-80-905245-7-6. 
POSPÍŠIL, Aleš. Baroque Online: Streaming of Scenic Art for Educational Purposes During the Corona Crisis. In 
ŠOBÁŇOVÁ, Petra (ed.) Art Education in The Time of Coronavirus. Olomouc: ČS INSEA, 2020. 8 s. 
POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných námětech. In Přišla už 
pošta? - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské 
galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2015. s. 2-5. ISBN 978-80-87799-42-0. 
POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař – inspirovaný a inspirující. In Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní 
expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6ti let. Písek: Sladovna Písek, o. p. s., 2015. s. 15-19. 
Projekt: reg. č. M00285 za podpory OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013. 
 

Umělecká činnost (výběr za posledních 5 let)* 
 
(2015) Graphica Creativa, Galerie D9, České Budějovice. (DMZ); (2015) Magdaléna lascivní a kajícná: Gio/autor, 

premiéra: 12. 12. 2015, Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek. (CMY); (2016) Sami/spolu/dohromady, Muzeum 

Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec. (DMZ); (2016) Křížová chodba XIV. v MMV, Městské muzeum Volyně, 

Volyně. (DMZ); (2016) Bílá laboratoř, Galerie města Olomouce, Olomouc. (CMZ); (2016) Orbis Pictus: Herec, 

premiéra: 30. 4. 2016, Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek. (CMZ); (2017) Křížová chodba XV. v MMB, Městské 

muzeum Blatná, Blatná. (DMZ); (2017) V borůvčí: Tirsi, premiéra: 13. 8. 2017, Vila Štvanice Praha, režie: Petr 

Hašek. (CMY); (2017) SOMA #4, premiéra: 27. 10. 2017, Průmyslový palác Praha (Designblok), režie a 

choreografie: Martin Talaga.(CMZ); (2018) Křížová chodba XVI. v DON, Divadlo Oskara Nedbala, Tábor. (DMZ); 

(2018) Sleva na šelmu, Prácheňské muzeum, Písek. (CMZ); (2018) Tři ženy a zamilovaný lovec: 

Rudolf/Otmar/František Antonín/Matyáš, premiéra: 25. 11. 2018, Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek (CMY); 

(2019) Nebe vzdálené i blízké, Galerie OPE, Památník Vojna, Lešetice u Příbrami. (CMZ); (2019) Křížová chodba 

XVII. v D9, Galerie D9, České Budějovice. (DMZ); (2020) LK3P2: Zelenavý ptáček: Král Silvio, prem. 23. 8. 2020, 

Divadlo Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek. (dosud necertifikováno) 

* Za položkou uměleckého výstupu je v závorce uvedena finální certifikace v Registru uměleckých výkonů (RUV).  

 
Granty, institucionální podpory a projekty (výběr) 

Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. GA JU, číslo projektu: 146/2016/S. Období řešení: 2016-

2019. (spoluřešitel) 

Spolupořádání konferenčního setkání ČS INSEA. 2017-RVO-PF-Spolupořadatelství konferenčního setkání ČS 

INSEA. Období řešení: 2017. (řešitel) 

Inovace přípravy učitelů pro praxi. OP VVV-IPUP, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-038/0006960. Období 

řešení: 2018-2020. (spoluřešitel v segmentech KA1, KA2) 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datum  



Charakteristika společného pedagogicko-psychologického základu 
 
 

Studijní plán a návrh témat prací 

Předměty studijního plánu 

Přehled personálního zabezpečení 

Charakteristika tvůrčí činnosti 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ a předměty učitelské propedeutiky 
(společný základ studia - ped/psych – 24 kr., praxe ped. psych. – 9 kr., 
předměty propedeutiky (4kr.), volitelný předmět ped. psych. 1 kr.) 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Úvod do pedagogiky 13p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (50 %, 

přednášky) 
Mgr. Margareta 

Garabiková Pártlová, 
Ph.D. (50 %, semináře) 

 

1/ZS 
 

ZT 

Úvod do psychologie – 
Vybraná témata z psychologie 

13p+13s zp. 2 doc. Mgr. Alena 
Nohavová, Ph.D. (50 %, 

přednášky) 
PhDr. Jitka Šebová 

Šafaříková, Ph.D. (25 %, 
semináře, Mgr. Tomáš 

Mrhálek (25 %, semináře) 

1/ZS ZT 

Seminář osobnostně 
sociálního rozvoje 
(ve vazbě na úvodní 
asistentskou praxi) 

0p+13s zp. 2 Mgr. Luboš Krninský, 
Ph.D. (40 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt (20 %) 
Mgr. Marie Najmonová, 

Ph.D. (20 %) 
Mgr. Jan Hynek (20 %) 

1/LS PZ 

Pedagogika I. 
- Teorie a metodika 
výchovných činností učitele 

13p+0s zk. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (50 %, 

přednášky) 
Mgr. Margareta 

Garabiková Pártlová, 
Ph.D. (50 %, přednášky) 

2/ZS ZT 

Psychologie I. 
Psychologie osobnosti učitele 
a jeho interakcí s ostatními 
aktéry vyučovacího procesu 

13p+0s zk. 2 PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. 

2/ZS ZT 

Pedagogika II 
- Sociální aspekty výchovy a 
prevence 

13p+13s zk. 2 Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, 
Ph.D. (50 %, přednášky) 
Mgr. Lukáš Laibrt (20 %, 

semináře) 
Mgr. Martina Blažková 

(10 %, semináře) 
Mgr. Marie Najmonová, 

Ph.D. 
(20 %, semináře) 

2/LS ZT 

Psychologie II 
Vývojová psychologie žáka ZŠ 

13p+13s zk. 2 PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. 

2/LS ZT 

Speciální pedagogika 
(Asistování žákům se SVP, 
Asistování žákům s PCH, Úvod 
do inkluzivní didaktiky) 

13p+26s zp.+zk. 3 Mgr. Olga Malinovská, 
Ph.D. (75 %, přednášky, 

semináře) 

Mgr. Marie Najmonová, 
Ph.D. 

(25 %, přednášky, 
semináře) 

2/LS ZT 

Obecná didaktika 13p+26s zk. 3 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 
(50 %, přednášky, 

semináře) 

3/ZS ZT 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html


    Mgr. Luboš Krninský, 
Ph.D. (50 %, přednášky, 

semináře) 

  

Sebereflektivní seminář 0p+13s zp. 2 Mgr. Richard Macků, 
Ph.D. (40 %) 

Mgr. Martina Blažková 
(30 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt (30 %) 

3/ZS alter 
LS 

 

Praxe 

Úvodní asistentská praxe 8 hod. zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (20 %) 
Mgr. Lukáš Laibrt (20 %) 
Mgr. Jan Hynek (20 %) 
Mgr. Martina Blažková 

(20 %) 
Mgr. Martina Faltová 

(20 %) 

1/LS  

Reflexe úvodní asistentské 
praxe 

0p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (10 %) 
Mgr. Lukáš Laibrt (20 %) 
Mgr. Jan Hynek (20 %) 
Mgr. Martina Blažková 

(20 %) 
Mgr. Martina Faltová 

(20 %) 

Mentoři z fakultních škol 
(10 %) 

1/LS  

Asistentská praxe 13 hod. zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (50 %) 

Mgr.Marie 
Najmonová, 
Ph.D. (50 %) 

2/LS  

Reflexe asistentské praxe 0p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (10 %) 
Mgr. Marie Najmonová, 

Ph.D. (10 %) 
Mgr. Lukáš Laibrt (10 %) 
Mgr. Jan Hynek (20 %) 
Mgr. Martina Blažková 

(20 %) 
Mgr. Martina Faltová 

(20 %) 

Mentoři z fakultních škol 
(10%) 

2/LS  

Kvalifikační práce 

Seminář k bakalářské práci I 0p+13s zp. 4 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (garant) 

3/ZS  

Seminář k bakalářské práci II 0p+13s zp. 4 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (garant) 

3/LS  

Závěrečná redakce bakalářské 
práce 

 zp. 4 vedoucí BP 3/LS 
/ odevzdání 

práce 

 

Povinně volitelné předměty - skupina  Pedagogika  - 2 kredity 

Alternativní pedagogické 
směry 

0p+13s zp. 2 Mgr. Margareta 
Garabiková Pártlová, 

Ph.D. 

2/ZS  



Komunikace a spolupráce 
s rodiči 

0p+13s zp. 2 doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

2/ZS  

Výchovné styly a zvládání 
výchovných problémů 

0p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. 

2/ZS  

Práce s třídou a utváření 
třídního klimatu 

0p+13s zp. 2 Mgr. Jan Hynek 2/ZS  

Povinně volitelné předměty - skupina  Psychologie – 2 kredity 

Komunikace ve školním 
Prostředí 

0p+13s zp. 2 Mgr. Luboš Krninský, 
Ph.D. 

2/ZS  

Sebepojetí a identita učitele 0p+13s zp. 2 PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. 

2/ZS  

Psychohygiena 0p+13s zp. 2 PhDr. Jitka Šebová - 
Šafaříková, Ph.D. 

2/ZS  

Rozvoj osobnostních 
kompetencí pro pedag. praxi 

0p+13s zp. 2 PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. 

2/ZS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
V každé skupině si student vybírá 1 předmět  - získá max. 4 kredity. 

Volitelné předměty 

Volnočasová praxe 13 hod. zp. 2 Mgr. Lukáš Laibrt 3/ZS  

Doplňující předměty propedeutiky 

Zdravověda pro pedagogy 0p+13s zp. 2 katedra biologie 1/ZS  

Cizí jazyk pro vzdělávání 0p+13s zp. 2 katedry jazyků fakultativně 
1.- 3. ročník 

 

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce, je-li zadána v rámci bloku 

pedagogicko-psychologických disciplín. Státní závěrečná zkouška je písemná. Zkouška probíhá v českém jazyce 

a skládá se z těchto předmětů: 

Pedagogika 

Psychologie 

Tematické okruhy se generují stejným dílem z profilujících předmětů teoretického základu oboru pedagogika 

a psychologie, obě dílčí části zkoušky jsou hodnoceny jednou známkou. Tvoří je obsah předmětů Úvod do 

studia pedagogiky a Úvod do studia psychologie, Pedagogika I. Pedagogika II., Psychologie I., Psychologie II. a 

Speciální pedagogika. 

Další studijní povinnosti 

Studenti bakalářského programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ studují pedagogicko- 

psychologický blok v rámci modelu dle programu přípravy učitelů 2. stupně ZŠ. V rámci ped. psych. bloku 

absolvují tři podoby praxe. 

V úvodu do studia to bude Úvodní asistentská praxe, organizovaná ve vztahu k předmětům pedagogicko- 

psychologického bloku. Rozsah přímé praxe bude 8 hodin, reflektivních rozborů pak 14 hodin. Cílem praxe bude 

motivovat studenty k práci se žáky, orientovat je na cíle studijního programu a vést je k reflexi vlastních 

kompetencí ve vztahu k asistování učiteli a práci s žáky. Praxe bude směřovat k vyhodnocení svých silných a 

slabých stránek a motivovat je k výběru povinně volitelných předmětů osobnostního a sociálního rozvoje, které 

mohou sloužit k posilování jejich kompetencí. Navazujícím modelem je povinná Asistentská praxe ve druhém 

ročníku, a to v rozsahu minimálně 14 hodin. V rámci této části praxe se absolventi seznámí s prostředím vybrané 

školy, pod vedením fakultního garanta a uvádějícího učitele se budou zaměřovat na fungování školy ve vazbě 

na řešení výchovných elementů učitelova působení (formy komunikace a interakce učitele s žáky, řešení 

výchovných a kázeňských otázek, spolupráce s asistenty pedagoga, strategie řízení třídy, používání odměn a 

trestů k motivaci žáků a jejich úskalí aj.). V rámci absolvování praxe bude realizován rozbor náslechových hodin 

s cílem reflexe vlastního potenciálu pro řešení sledovaných situací. Podpořen bude rozvoj dovedností  i 

dovedností všímat si, popisovat a případně analyzovat pedagogické situace a hodnotit či evaluovat v následném 

rozboru s fakultním garantem (pedagogem i psychologem) svůj vlastní potenciál pro řešení 

takovýchto situací. 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html


Studenti v rámci praxe budou zpracovávat sebereflektivní deník, v němž se budou učit vyhodnocovat a 

zobecňovat své první pedagogické zkušenosti. Poslední typ praxe následuje ve třetím ročníku. Tato oborová 

asistentská praxe je svázána se studiem oborové didaktiky a metodiky zvolených oborů a je orientována na 

propojování oborově didaktických a metodických zkušeností s koncepcí specializačního studia zaměřeného na 

vzdělávání na 2. stupni ZŠ. 

Součástí studijních povinností bude dále zpracování výstupů pro studentské portfolio, které je vnímáno jako 

strukturovaný a reflektovaný soubor vybraných prací studenta, které dokumentují jeho zkušenosti a znalosti a 

odrážejí vývoj jeho profesních kompetencí. Portfolio bude sloužit především jako podpora profesního dialogu 

se studenty nad materiály a jejich obsahem, jako nástroj „doprovázení“ studenta a prostředek jeho 

formativního hodnocení. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Návrhy témat bakalářských prací: 
Vnímání životní a pracovní spokojenosti učitelů základních škol 
Prevence rizikového chování na základních školách 
Projektová a problémová výuka na základní škole 
Sebepojetí žáků základní školy 
Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů základních škol 
Kázeňské problémy na základní škole 

Baťovské školy práce 
Postoje učitelů základních škol k alternativním pedagogickým přístupům 
Plné znění obhájených bakalářských prací a posudků k nim je k dispozici a veřejně přístupné v systému IS 
STAG. 
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&prohlizeniContent
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&prohlizeniContent


 

Charakteristiky studijních předmětů společného pedagogicko- 

psychologického základu 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do pedagogiky 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
Ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, prezentace reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled na 
učitelův přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem) 
Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři 

Výstup do portfolia: zpracování reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled na učitelův 
přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem), anotace odborné literatury. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
Předmětu 

Přednášející, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50%), Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50%) 

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: učitel a učitelství (jeho kompetence, požadavky na profesi 
učitele, osobnost učitele, tradice vzdělávání), asistent učitele a jeho role ve škole, škola a školství (úkoly, které řeší škola 
ve 21. století, základní informace o RVP, ŠVP), žák a jeho problémy, pojetí dítěte v edukaci, rodiče jako partneři. 
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s rolemi participujícími ve škole (učitel, asistent) a bude se 
učit odlišovat tradiční a alternativní pojetí výchovy, výuky, školy v podobě diskusních témat, kde student bude aktivně 
pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studenti získají znalostní základ proto, aby v následujícím semestru mohli 
absolvovat první praxi a seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím různých forem 
praxe. 

 

Přednášky 
I. ÚVOD DO STUDIA ŠKOLNÍ 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 vyučování, 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 
5. Kompetence a vlastnosti učitele 
6. Kompetence asistenta pedagoga, další role a pozice ve škole 
7. Příprava učitele v tradici školství, učitelská profese u nás a ve světě 
III. OTÁZKY ŠKOLY A ŠKOLSTVÍ 
8. Úkoly školy ve 21. století 
9. Reforma české školy a kurikula – Bíla kniha - RVP, ŠVP 

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 

 

Semináře 
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: 
Dvořáková, M. (2015) Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. 
Jůva, Vl. (1997) Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido. 
Doporučená: 
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. Pomáhat být. (2002) 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)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do psychologie  (Vybraná témata z psychologie) 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student předloží portfolio s vyplněnými testy a dotazníky a jejich reflexí z hlediska osobní zkušenosti. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (50 %, přednášky), Mgr. Tomáš Mrhálek (25 %, semináře), PhDr. Jitka Šebová 
Šafaříková, Ph.D. (25 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámení studentů se základní terminologií psychologie a odbornou psychologickou pomocí. Jedná 
se o základní orientaci v psychologii jako vědě a jejích možnostech, které student může využít pro své studium a 
budoucí učitelskou profesi. Rovněž je student v předmětu seznámen se základními poznatky psychických procesů, na 
které nahlíží skrze osobní zkušenost získanou v životě, ve škole anebo během semináře. Tím je podpořena reflexe 
subjektivní teorie budoucího učitele. 

 

Obsah předmětu: 
- co je a není psychologie (vědecká psychologie, pop-psychologie, folková psychologie, pseudopsychologie), 

(neuro)mýty v psychologii 

- jak a kde hledat odbornou psychologickou pomoc (včetně aplikací, které je možné využít atd.) 
- vybraná témata z obecné psychologie: determinace psychiky, paměť, pozornost, myšlení, učení, motivace 
- vybrané testy a dotazníky zaměřené na budování subjektivní teorie učitele a kognitivní funkce 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Plháková, A. (2005). Základy obecné psychologie. Praha: Academia. 
Doporučená: 
Helus, Z. (2011). Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada. 
Bartoš, A., & Faisová, M. (2016). Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: 
Mladá fronta. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář osobnostně sociálního rozvoje (ve vazbě na úvodní asistentskou praxi) 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 1/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 

Aktivní účast na výuce, seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (40 %), Mgr. Lukáš Laibrt (20 %), Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (20 %), Mgr. Jan Hynek (20 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle předmětu: 
V rámci kurzu v podobě sebezkušenostních aktivit budou studenti rozšiřovat své znalosti o sobě, o svých schopnostech 
a dovednostech, a to zejména v oblasti komunikace, kooperace, sebereflexe a vzdělávání. Cílem bude rozšířit pohled na 
sebe (své prožívání i chování) v rovině osobní i v rovině učitelské profese. Studenti by měli získat představu o svých 
vlastnostech a kvalitách v souvislosti s profesí učitele, pojmenovat své přednosti a zároveň si stanovit své potřeby v 
rovině profesního rozvoje. Rozvíjenými oblastmi v rámci kurzu budou zejména schopnost reflexe a sebereflexe (hlavně 
komunikačních dovedností, spolupráce a emocionálního prožívání), osvojování postupů přínosných pro efektivní 
komunikaci, spolupráci a řešení problémů, stejně jako možností práce s emocemi. 

 
Obsah: 
V průběhu sebezkušenostních aktivit ve skupině budou studenti rozšiřovat své znalosti o sobě, o svých schopnostech a 
dovednostech, a to zejména v oblasti komunikace, kooperace, sebereflexe a vzdělávání. Budou rozvíjet svou schopnost 
reflexe a sebereflexe (hlavně komunikačních dovedností, spolupráce a emocionálního prožívání), osvojovat si postupy 
přínosné pro efektivní komunikaci, spolupráci a řešení problémů, stejně jako možnosti práce s emocemi. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada. 
Gillernová, I. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada. 
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Praha: Portál. 
Berger, E., & Fuchs, H. (2009). Učíme děti učit se. Praktické využití poznatků o školní komunikaci, učení a prezentaci. 
Plzeň: Fraus. 
Fisher, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido. 
Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. Praha: Columbus. 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha: 
Malvern. 
Kolář, Z., & Šikulová, R. (2007). Vyučování jako dialog. Praha: Grada. 
Kolář, Z., & Vališová, A. (2009). Analýza vyučování. Praha: Grada. 
Kopřiva, P. et al. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála. 
Nelešovská, A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada. 
Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí. Praha: Portál. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal. 
Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. 

Wheelis, A. (2003). Naslouchání. Praha: Triton. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika I (Teorie a metodika výchovných činností  učitele) 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, prezentace reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled na 
učitelův přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem) 
Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři 
Výstup do portfolia: zpracování reflexe současné školy ve 2 textech: SWOT analýza českého školství (vlastní zhodnocení 
silných, slabých stránek českého školství, příležitostí i rizik, které student vnímá a které ohrožují či naopak dávají šanci 
škole), Má vize školy 21. století (esej dle zadané struktury s cílem vést studenty k posouzení podílu inovací či alternativ 
ve výuce a vztahu k žákům). 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50%, přednášky), Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50%, přednášky) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem přednášek je položit teoretické základy pro budoucí vytváření učitelské identity v následujících oblastech: obecná 
pedagogika; výchova jako základní problém společenského vývoje a kultivace člověka, historický přehled pedagogického 
myšlení v souvislosti s určitou tenzí, která existuje mezi školou svobodnou a tradiční; vývoj českého školství s důrazem 
současný stav, reformní snahy dvacátých a třicátých let dvacátého století; alternativní školství; učitelovo vlastní pojetí 
interakce a komunikace s žáky, styl učitelova působení; chápání žáků jako subjektů edukace; základní přístupy a strategie 
v řízení třídy (kázeň, autorita, spolupráce s rodiči při řešení problémových situacích, řešení výchovných a výukových 
problémů žáka). 
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s tradičním a alternativním pojetím výuky v podobě náslechů 
a exkurzí, kde student bude aktivně pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studentům bude vytvořen prostor, aby 
se mohli seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím různých forem praxe. 

Přednášky 
I. OBECNÉ OTÁZKY VÝCHOVY 
1. Hledání těžiště výchovy, vymezení výchovy a její úkoly v současném světě 
2. Vymezení pojmů lidství a humanizace v kontextu kultivace dítěte – úkoly současné školy 
3. Alternativní a tradiční pohled na výchovu jako filozofie výchovného vztahu 

II. VÝVOJ PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ 
4. Jan Amos Komenský a jeho odkaz pro dnešní školu – pohled na výchovu jako nástroj proměny společnosti, pohled na 
školu jako prostředí objevující dítě. 
5. – 6. Tradiční a svobodná školou v minulosti (Rousseau, Pestalozzi, Herbart) a dnes (co je „starého“ a „nového“ 
v současné škole? 
7. Reformní pedagogika (Steiner, Montessori, Freinet, Petersen aj.) a současná alternativní pedagogická hnutí (jaké 
podoby alternativ nalezneme aktuálně?) 

8. Reformní hnutí ČSR a jeho souvislosti s hledáním „moderní“ školy dneška 
9. John Dewey demokratické vzdělávání – principy svobody a odpovědnosti v přístupech k dětem ve výchově 
III. UČITELSKÁ PRAXE A UČITELOVO POJETÍ INTERAKCE A KOMUNIKACE S ŽÁKY 
10. Styly výchovného působení a školní socializace (vztahy ve školním kolektivu, role učitele a role žáka v edukačním 
vztahu, příklady situací, které lze vystopovat v učitelově působení – v reflexi posluchačů) 
11. Autorita učitele a druhy intervence ve třídě (aktuální diskuse k povaze učitelského povolání a vztazích učitele 
s rodiči s dětmi). 

 
 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A. & Kasíková, H. et al. (2007, 2011) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 
Kasper, Z. & Kasperová, D. (2008) Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. 
Doporučená: 
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. Pomáhat být. (2002) 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)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie I. (Psychologie osobnosti učitele a jeho interakcí s ostatními aktéry 
vyučovacího procesu) 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška kombinovaná Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test, zadaný výstup do portfolia 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s klíčovými tématy psychologie a jejich teoretickými východisky. Struktura témat vychází z 
teze "snaž se pochopit sám sebe", tj. důraz je kladen na oblasti psychologie osobnosti a obecnou psychologii ve vztahu 
k intrapersonálnímu fungování jedince. V tomto směru předmět rovněž navazuje na Úvod do psychologie*, jehož obsah 
dále rozvíjí. 
Důraz je kladen na vymezení klíčových pojmů a konstruktů, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného a 
vzdělávacího kontextu. Cílem je zajistit orientaci studenta v možnostech aplikace psychologie a podpořit efektivní práci 
s relevantními informacemi. 

 

Hlavní témata kurzu: 
• Osobnost (utváření a vývoj)* 
• Osobnost (temperament) 
• Osobnost (vliv prostředí a situace) 
• Osobnost (charakter, etika, dilemata) 
• Emoce (druhy, význam) 
• Motivace (potřeby)* 
• Stres a závislost 
• Vnímání a pozornost 
• Paměť a učení* 
• Myšlení a rozhodování* 
• Inteligence 

 

Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na obohacení portfolia o aplikaci kognitivních 
strategií (využití paměťových mechanismů a pomůcek) při přípravě vyučovací látky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Blatný, M. et al. (2010). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing. 
Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing. 

Drapela, V. J. (2001). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 
Koukolík, F. (2003). Já. O vztah mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum. 
Orel, M., & Facová, V. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada Publishing. 
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika II. (Sociální aspekty výchovy a prevence) 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška, 
semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, seminární práce, prezentace. 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. (50 %, přednášky), Mgr. Lukáš Laibrt (20 %, semináře), Mgr. Martina Blažková (10 %, 
semináře), Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (20 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci studijního předmětu se budeme především věnovat školní třídě jako formální sociální skupině. Zaměříme se na 
mechanismy tvorby skupin, skupinovou dynamiku a možné kontraindikace ve vytváření školních tříd. Studenti budou 
také po absolvování předmětu schopni identifikovat a následně řešit některé sociálně patologické jevy ve škole. 
Studentům bude představeno, jak mohou tyto rizikové jevy vznikat a jaký vliv na tyto jevy mohou mít intrapsychické a 
interpersonální aspekty. Pozornost bude také věnována učiteli, který se vedle vzdělávací funkce významně spolupodílí 
na výchově žáků a žákyň. Svými intervencemi do školní třídy významně ovlivňuje klima třídy. V neposlední řadě bude 
představena struktura poradenských služeb, především Školních poradenských pracovišť a Školských poradenských 
zařízení. V seminářích budou aplikovány poznatky, které získají studenti na přednáškách. 

 

1. Mechanismy koheze školní třídy, dynamika skupiny, klima třídy 
2. Rozdíly mezi poruchami chování a dětmi v riziku v kontextu školy 
3. Možné příčiny rizikového chování ve třídě a škole 

4. Role učitele v eliminaci rizikového chování ve škole 
5. Školní družiny a školní kluby 
6. Sociálně rizikové chování - závislostní chování 
7. Sociálně rizikové chování - agresivita a šikana 

8. Sociálně rizikové chování - záškoláctví, graffity 
9. Struktura poradenských služeb - ŠPP a ŠPZ 
10. Ústavní (institucionální) péče. Péče o jedince po odchodu s ústavní výchovy 
11. Probační a mediační služba, OSPOD 

12. Primární a sekundární prevence ve škole 
13. Využití volného času u školáků 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kollerová, L., Janošová, P. (2016). Prosociální chování ke spolužákům: role rodiny. Československá psychologie, vol. LX, 
Supplement 1. 
Janošová, P. (2011). Šikana a vyčleňování žáků na základní škole. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího 
vzdělávání. 

Procházka, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha, Portál. 
Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti, Praha, Karolinum. ISBN: 978-80-246-1832-6. 

Sapouna, M. (2010). Collective efficacy in the school context: Does it help explain victimization and bullying among Greek 
primary and secondary school students? Journal of Interpersonal Violence, 25, (10), p. 1912–1927. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie II. (Vývojová psychologie žáka ZŠ) 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška kombinovaná Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška. 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět navazuje na předchozí výuku Psychologie I. a rozšiřuje probraná témata o další psychologické oblasti. 
Klíčovými jsou zde zejména disciplíny vývojové psychologie, psychopatologie a sociální psychologie, jejichž struktura 
kopíruje tezi „snaž se pochopit druhé“, tj. popisují interpersonální rovinu lidského fungování. Důraz je kladen na 
vymezení pojmů a teoretických konstruktů, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného a vzdělávacího kontextu 
a těch, které podporují orientaci studenta v možnostech aplikace znalostí psychologie. 

Hlavní témata kurzu: 
• Vývojová psychologie (úvod) 

• Vývojová psychologie (vývojové etapy) 
• Psychologie adolescence (teorie, vlivy) 
• Konflikty, psychopatologie 
• Psychopatologie (klasifikace) 
• Socializace 
• Sociální interakce (atribuce dojmy, schémata) 
• Skupinové jevy 

• Sociální potřeby 
• Sociální komunikace 
• Reklama, média a propaganda 
Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na obohacení portfolia o aplikaci znalostí sociální 
psychologie směřující k popisu skupinových jevů a interakce ve třídním kolektivu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 

Doporučená: 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Hayes, N. (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2007). Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 

Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál. 
Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. 1. vydání. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. 1. vydání. Praha: Karolinum. 
Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika (Asistování žákům se SVP, Asistování žákům s PCH, Úvod do 
inkluzivní didaktiky) 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: kazuistika žáka se SVP a její prezentace 
Zkouška: písemná. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. (75 %, přednášky, semináře), Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (25 %, přednášky, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

1. Žák se SVP – terminologie a souvislosti 
2. Legislativa v oblasti vzdělávání žáků se SVP, integrace vs. inkluze 

3. Jednotliví činitelé inkluzivní edukace (učitel/učitelé, žák, asistent pedagoga, školní asistent atd.) 
4. Poradenství ve výchově a vzdělávání žáků se SVP 
5. Speciálněpedagogická diagnostika a terapie 
6. Žák se zrakovým postižením 
7. Žák se sluchovým postižením 
8. Žák s mentálním postižením 
9. Žák s narušenou komunikační schopností 
10. Žák s tělesným postižením, chronickou nemocí 
11. Žák s poruchou autistického spektra 
12. Specifika vyučovacího procesu v inkluzivním vzdělávání 
13. Příklady zahraničních modelů inkluzivního vzdělávání (komparace, specifika, možnosti inspirace) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Bittmannová, L. ([2019]). Speciálněpedagogické minimum pro učitele: co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Praha: Pasparta. 
Lechta, V. (ed.). (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál. 

Petty, G. (2002). Moderní vyučování. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 
Doporučená: 
Strnadová, I., & Hájková, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 
Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2016). Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: Masarykova 
univerzita. 
Zilcher, L., & Svoboda, Z. (2019). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Obecná didaktika 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška ústní Forma výuky Přednášky, 
semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Portfolio: analýza pedagogické situace z didaktického hlediska 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (50 % přednášky, 50 % semináře), Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (50 % přednášky, 50 % 
semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními tématy a kategoriemi didaktiky v návaznosti na absolvovanou 
asistentskou praxi a vytvoření teoretického základu pro výuku oborových didaktik. 

 

Obsah předmětu: 
1. Didaktika, její předmět. 

2. Výukové cíle. 
3. Determinanty reálné výuky. 
4. Koncepce vyučování. 
5. Obsah vyučování, učivo. 
6. Základní organizační formy výuky. 
7. Vybrané vyučovací metody. 
8. Problematika školního hodnocení a zkoušení. 
9. Didaktické zásady a principy. 

10. Inkluzivní vzdělávání. 
11. Spolupráce rodiny a školy. 
12. Učitel a jeho profese. 
13. Analýza pedagogické situace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kalhous, Z. & Obst, O. et al. (2002, 2007) Školní didaktika. Praha: Portál. 
Skalková, J. (1999, 2007) Obecná didaktika. Praha: ISV. 
Vališová, A. & Kasíková, H. et al. (2007, 2011) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebereflektivní seminář 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3 
ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Reflexe asistentské praxe (prerekvizita) 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Udělení zápočtu na základě úspěšně splněných individuálních a skupinových úkolů a docházky na každém z bloku výuky. 
Úkoly: 
Student zmapuje své dosavadní studijní portfolio a popíše vývoj vlastního postoje ke 2 vybraným tématům. 
Studenti ve skupině vypracují plán sebeřízení ve vybraném tématu a tento prezentují během semináře. 
Student individuálně vypracuje plán sebeřízení ve vybraném tématu. 

Garant předmětu Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Richard Macků, DiS, Ph.D. (40 %), Mgr. Martina Blažková (30 %), Mgr. Lukáš Laibrt (30 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle: 
Studenti se naučí reflektovat vlastní profesní vývoj 
Studenti si vyzkouší sestavit akční plán vlastního profesního rozvoje. 

 
Struktura a obsah: 
Seminář je realizován ve dvou intenzivních blocích (každý v rozsahu semestrální hodinové dotace) s návaznou domácí 
přípravou. 
Během prvního seminárního bloku je využito herních a zážitkových technik, včetně práce s příběhem. Jako výstup 
realizovaných aktivit studenti vygenerují celkem 5 základních témat vlastního profesního rozvoje. 
V rámci domácí přípravy na druhý seminární blok studenti zmapují své dosavadní studijní portfolio a popíší vývoj 
vlastního postoje k 1 z 5 témat generovaných během prvního seminárního bloku a 1 vlastnímu tématu. 
Během druhého seminárního bloku si studenti v tematických skupinách vzájemně představují vlastní profesní uchopení 
pojednávaných témat a společně stanovují obecně platný akční plán sebeřízení pro dané téma. V druhé polovině bloku 
jsou jednotlivé plány prezentovány. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
KOLÁŘ J. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 
NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha, Academia. 2009. 

VALENTA J. Učit se být. Praha: Agent. Strom., 2003. 
KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál, 1996. 
Doporučená: 
PEKÁRKOVÁ A. Rozhodujeme se zodpovědně a jednáme eticky. Praha: Projekt Odyssea, 2007. 
VALENTA J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvodní asistentská praxe 

Typ předmětu Praxe doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 8 hod. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie 
Korekvizity: Asistentská praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

4 hodiny náslechů ve výuce, 3 hodiny pozorování provozních činností učitele, 1 hodina doučování žáka (podle instrukcí 
uvádějícího učitele) 

Absolvování 8 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané základní škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Výsledky úkolů na základě pozorování vyučování, rozhovoru s učitelem a doučováním žáka. 
Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení praxe 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%), Mgr. Lukáš Laibrt (20 %), Mgr. Jan Hynek (20 %), Mgr. Martina Blažková (20 %), 
Mgr. Martina Faltová (20 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané základní školy. Pod vedením fakultního garanta a uvádějícího 
učitele se zaměří na poznávání a reflexi komunikace učitele s žákem, se třídou. Cílem bude učit se identifikovat učitelovy 
komunikační a vztahové strategie, popsat na příkladu učitelovy podpory konkrétnímu žákovi mechanismy jeho práce    s 
žákem ve smyslu podpory procesu učení. Pod učitelovým vedením se zapojit do asistování podpory vybranému žákovi, 
vstoupit s ním do interakce a analyzovat konkrétní výukovou situaci. 
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

1. Reflexe fungování učitele v interakci a komunikaci se třídou 
2. Reflexe komunikace učitele s žákem, který potřebuje jeho podporu (nerozumí učivu, neorientuje se v látce aj.) 
3. Náhled na postupy, které učitel volí při podpoře konkrétního žáka. 

4. Prvotní pohled na mechanismy komunikace s konkrétním žákem v případě přímé asistence. 
5. Učitelova strategie přípravy na vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. 
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J. (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: 
Grada. 
Obrovská, J., Kusá, O., Lehotská, Z., Marášková, I. & Dobešová, K. (2012) Školní a mimoškolní doučování metodika. Praha: 
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 44 s. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

https://is.muni.cz/osoba/143665?lang=cs
https://is.muni.cz/osoba/137175?lang=cs


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexe úvodní asistentské praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie 
Korekvizity: Asistentská praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe absolvování 8 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané základní škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Reflexe výsledky úkolů na základě pozorování vyučování, rozhovoru s učitelem a doučování žáka. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (10%, semináře), Mgr. Lukáš Laibrt (20 %, semináře), Mgr. Jan Hynek (20 %, semináře), 
Mgr. Martina Blažková (20 %, semináře), Mgr. Martina Faltová (20 %, semináře), mentoři z fakultních škol (10 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci Semináře k asistentské praxi studenti společně reflektují úkoly, které splnili na Úvodní asistentské pedagogicko 
psychologické praxi. Předmětem reflexe bude pozorovaná komunikace učitele s žákem, se třídou, snaha identifikovat 
učitelovy komunikační a vztahové strategie, studenti budou popisovat na příkladu učitelovy podpory konkrétnímu žákovi 
mechanismy jeho práce s žákem ve smyslu podpory procesu učení. Budou reflektovat své zapojení do asistované podpory 
vybranému žákovi, zhodnotí své předpoklady pro interakci a budou analyzovat konkrétní výukovou situaci, které se 
účastnili. 

Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 
1. Reflexe fungování učitele v interakci a komunikaci se třídou 
2. Reflexe komunikace učitele s žákem, který potřebuje jeho podporu (nerozumí učivu, neorientuje se v látce aj.) 

3. Náhled na postupy, které učitel volí při podpoře konkrétního žáka. 
4. Prvotní pohled na mechanismy komunikace s konkrétním žákem v případě přímé asistence. 
5. Popis učitelovy strategie přípravy na vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H. & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: 
Grada. 
Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13 hod. praxe hod.  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Úvod do pedagogiky, Seminář osobn. soc. rozvoje 
Korekvizity: Seminář k asistentské praxi, Úvod do obecné didaktiky střední školy 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

10 hodin náslechů ve výuce a 4 hodiny pozorování provozních činností učitele 
Absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 

Zápočet. 
Místo praxe student vybere ze seznamu fakultních a spolupracujících škol PF JU školu, kde bude praxi realizovat, 
přihlašování bude probíhat v informačním systému. Před nástupem na praxi se zapojí do semináře k asistentské praxi, 
kde budou formulována očekávání školy, bude se vytvářet harmonogram spolupráce a budou domlouvány možnosti 
spolupráce i požadované výstupy. 
Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50 %, semináře), Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (50 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané základní školy. Pod vedením fakultního garanta a uvádějícího 
učitele se zaměří na poznávání a reflexi fungování školy ve vazbě na řešení výchovných otázek a strategie řízení třídy. 
Cílem praxe je učit se identifikovat situace ve školní třídě – komunikační a vztahové situace, analyzovat je, popsat 
prostředí pro učení  a  pro  výuku,  shromáždit  (pod  vedením uvádějícího  učitele a  fakultního garanta) postupy  školy v 
oblasti komunikace s rodiči, zaznamenat, jak probíhá třídní schůzka, provést ve škole rozhovor s asistentem, škol, 
psychologem či jiným pracovníkem školního poradenského pracoviště. 

 

Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 
1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
2. Náhled na role učitele a podoby spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským 

pracovištěm. 

3. Vhled do fungování komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
4. Prvotní pohled na učitelovo řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování 

žáků. 

5. Učitelova strategie řízení třídy. 
Mezi další činnosti asistenta pedagoga, které mohou být předmětem praxe, jsou: individuální nebo skupinová podpora 
žáka/žáků se SVP v rámci vyučování přímo ve třídě, individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků v rámci vyučování 
mimo třídu (např. exkurze), méně kvalifikované činnosti asistenta pedagoga s žáky bez SVP (např. dozor nad skupinovou 
prací, opakování osvojené látky), pomoc při sebeobsluze a doprovod při pohybu během vyučování u žáků s těžšími 
formami zdravotního postižení, společná příprava s učitelem na výuku, doučování žáků, komunikace s rodiči žáků, 
konzultace s poradenským pracovníkem, speciálním pedagogem nebo psychologem. Podle možností vybrané školy a 
potřeb pedagoga se bude student podílet na vybraných činnostech. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Horáčková, I. (2015) Metodika práce asistenta pedagoga. Spolupráce s učitelem. Dostupné 
zde:http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf 
Vališová, A., Kasíková, H. & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/ 
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni- 
asistent_metodicka-prirucka_web.pdf 

http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf
http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf
http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf


Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. 

Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexe asistentské praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s hod.  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Inkluzívní didaktika 
Korekvizity: Pedagogicko psychologická praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané základní škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Reflexe výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (10 %), Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (10 %), Mgr. Lukáš Laibrt (10 %), Mgr. Jan Hynek 
(20 %), 
Mgr. Martina Blažková (20 %), Mgr. Martina Faltová (20 %), mentoři z fakultních škol (10 %) 
Stručná anotace předmětu 

V rámci Semináře k asistentské praxi studenti společně reflektují úkoly, které splnili na Asistentské pedagogicko 
psychologické praxi. 

 

Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 
1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 

2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským pracovištěm. 
3. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
4. Řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování žáků. 
5. Strategie řízení třídy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Horáčková, I. (2015) Metodika práce asistenta pedagoga. Spolupráce s učitelem. Dostupné 
zde:http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf 
Vališová, A., Kasíková, H. & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/ 
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni- 
asistent_metodicka-prirucka_web.pdf 
Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf
http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf
http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma  způsobu  ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci I je včasné odevzdání konceptu teoretické části bakalářské 

práce, prostudování základní literatury ke zvolenému tématu, vypracování podrobné osnovy výzkumu v rámci bakalářské 

práce a absolvování povinné konzultace organizované pro všechny studenty, kteří si v daném semestru zapsali seminář k 

bakalářské práci v rámci pedagogicko-psychologického základu. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Garant, vede seminář 

Vyučující  

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Základní požadavky na kvalifikační práci, základní etické normy pro zpracování práce. 

Formální stránka bakalářské práce. 

Práce s literaturou ve vazbě na téma bakalářské práce, čtení a psaní odborného textu. 

Postup při zpracování teoretické a praktické části bakalářské práce. Citace literatury, odkazový a poznámkový aparát. 

Formulace závěrů práce a případné vazby na výzkum nebo grant. 

Zařazení obrázků, tabulek a grafů a jejich označení. 

Jak získávat, vyhodnocovat a interpretovat data, charakterizující realitu školní třídy, žáka. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 

Švaříček, R., & Šeďová, K. a kol. (2007) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2010) Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 

Doporučená: 

Gulová, L., & Šíp, R. (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada. 

Kubátová, H. (2007) Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních 

oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Průcha, J. & R. Švaříček. (2009) Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS - 

Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105. 

Šanderová, J., & Miltová, A. (2005) Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

https://is.muni.cz/osoba/12302?lang=cs


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci II 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

prerekvizita: Seminář k bakalářské práci I 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci II 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. V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci II 

je student povinen absolvovat konzultace, na kterých prezentuje vedoucímu práce své dílčí výsledky, svoji reakci na 

připomínky, problémy, které má se zpracováním práce aj. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Garant, vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Obsah předmětu: 

Psaní výzkumné zprávy. 

Formální náležitosti výzkumné zprávy. 

Úprav písemností zpracovaných textovými editory. 

Prezentace a obhajoba bakalářské práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Švaříček, R., & Šeďová, K. a kol. (2007) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2010) Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 

Pelikán, J. (2011) Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. 

Doporučená: 

Disman, M. (2011) Jak se vyrábí sociologická znalost. Vydání první. vyd. Praha: Karolinum 

Gulová, L., & Šíp, R. (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada. 
Hendl, J. (2004) Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. vyd. Praha: Portál. 

Kubátová, H. (2007) Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních 

oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Najvar, P. (ed). (2011) Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido, Pedagogický výzkum v teorii a praxi. 

Průcha, J. & R. Švaříček. (2009) Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS - 

Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105. 

Skutil, M. (2011) Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 
Šanderová, J., & Miltová, A. (2005) Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

https://is.muni.cz/osoba/12302?lang=cs


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce bakalářské práce 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář k bakalářské práci I., II. 

Způsob ověření studijních výsledků  Forma výuky individuální 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zadání BP do systému STAG 

Garant předmětu Vedoucí bakalářské práce 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, kontrola systému, posouzení plagiátorství v systému STAG 

Vyučující 

Vedoucí bakalářské práce 

Stručná anotace předmětu 

Individuální práce studenta s cílem dokončit závěrečnou práci, finalizovat její zadání do systému kontroly plagiátorství, 
zadat její finální znění do systému STAG. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Alternativní pedagogické směry 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

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 

Reflexe z alternativní školy formou prezentace 

Garant předmětu Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je, aby student se dokázal orientovat v problematice alternativního školství. V průběhu seminářů se 
student seznámí se základními alternativními směry a bude mít možnost zúčastnit se reflektovaných náslechů na 
některých vybraných alternativních školách. 

1. - 3. Reformní školství a jeho východiska 
4. - 5. Pojetí alternativních škol z pohledu tzv. klasických alternativních směrů 
6. - 7. Československé školství v období I. republiky (Pokusné školy) 

8. - 11. Moderní alternativní směry 
12. - 13. Náslechy a prezentace 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Průcha, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2012. 

Doporučená: 
Dvořák, Dominik, Tomáš Janík, Jan Průcha, et al. Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy. V Praze: Univerzita Karlova, 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 
Gardošová, Juliana a Dujková, Lenka a kol. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2012. 
Grecmanová, Helena a Urbanovská, Eva. Waldorfská škola. Olomouc: Nakladatelství Hanex Olomouc, 1997. 
Havlíková, Miluše, a další. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2008. 
Helus, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. 
Praha: Portál, 2009. 

Kolář, Zdeněk a kolektiv. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada Publishing a.s., 2012 
Martinek, Michael. Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. Praha: Portál, 2016. Montessori, Maria. Objevování 
dítěte. Praha: Portál, 2017. 

Montessori, Maria. Tajuplné dětství. Praha: Triton, 2012. 
Musil, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2015 
Průcha, Jan. Česko-anglický pedagogický slovník. Praha: Arsci, 2005. 
Průcha, Jan. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. 
Průcha, Jan, Walterová, Eliška a Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. 
Rohner, Roel a Wenke, Hans. Daltonské vyučování. Brno: Paido, 2003. 

Rýdl, Karel. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003. 
Rýdl, Karel. Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha: Tira, 2001. 
Rýdl, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: M. Zeman, 1994. 
Svobodová, Jarmila a Jůva, Vladimír. Alternativní školy. Brno: Paido, 1996. 

Svobodová, Jarmila. Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: MSD, 2007. 
Zelinková, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha: Portál, 1997. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Komunikace a spolupráce s rodiči 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

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 

Vypracování seminární práce – modelu spolupráce s rodiči své budoucí školní třídy. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozvíjet kompetence studentů ve vztahu ke komunikaci a spolupráci s rodiči, a to jak v perspektivě 
budoucích učitelů, tak asistenta pedagoga. 
1. Vztah rodiny a školy ve vzájemném trojúhelníku žák – učitel – rodič 
2. - 3. Rodina jako nejstarší společenská instituce. Její socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a další 
funkce. 

4. Rodina a formování hodnot, postojů dětí, emocionální klima v rodině, problémy současné rodiny 
5. Moderní rodina a alternativní formy soužití 
6. -7. Osobní kontakt pedagoga s rodiči dětí – první návštěva ve škole, dny otevřených dveří, orientační setkání, 
návštěva pedagoga v rodině, čas příchodu a odchodu dítěte ze školy, telefonické rozhovory, konzultace mezi učiteli, 
rodiči a žáky, společná setkání (schůzky a akce) a vzdělávací akce pro rodiče. 
8. - 9. Písemné formy komunikace a spolupráce pedagoga s rodiči dětí – prezentace učitele - informační letáčky, 
příručky a webové stránky školy, třídní nebo školní časopis. Neformální zprávy o dítěti i dění ve škole, e-mailová 
komunikace. 
10. - 11. Účast rodičů ve třídě nebo škole – účast na dění ve škole jako pozorovatel / návštěvník, jako rodič odborník, 
rodič asistent nebo členem rodičovské rady. 
12. - 13. Prezentace studentů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Rabušicová M. a kol. (2004) Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita. 

Doporučená: 
Kargerová, J. P. (2019) Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Praha: Pasparta 
Majerčíková, J. (2011) Rodina a jej dôvera k škole. Pedagogika [online]. 2011. Roč. 2, čís. 1, s. 9-27 
Smetáčková, I. (2011) Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči. Studia paedagogica [online]. 2011. Roč. 16, čís. 2, 
s. 9-26. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výchovné styly a zvládání výchovných problémů 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

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 

Seminární práce. 
Zpracování analýzy výchovné situace – kazuistického případu s návrhem řešení v podobě konceptu komunikačního 
modelu. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je propojit zkušenosti, které studenti doposud získali v chápání možností a mezí výchovy, s teoretickými 
koncepty i s praktickými modely výchovy vztahujícími se k výchovné složce práce učitele. Práce v semináři se zaměřuje 
na rozvoj studentova profesního myšlení a utváření jeho vlastního pojetí výchovy, které koresponduje s vnímáním sebe 
sama v roli budoucího učitele a současně akcentuje zkušenosti s přístupy k řešení výchovných situací rozmanitého 
charakteru. Při analýze optimálního modelu reagování v cvičených výchovných situacích bude cílem popis optimálních 
modelů reagování, založených na teoreticky ukotvených komunikačních modelech a konceptech. 

1. Výchovná složka v práci učitele – jejich vztah ke vzdělávání a význam. 
2. Výchovné styly a jejích uplatnění v modelech učitelovy komunikace s žákem, třídou, rodičem 

3. Rodinná výchova a její vliv na žáka i na práci učitele. 
4. Styly rodinně výchovy, typy rodičovského jednání a komunikace při řešení výchovných otázek 
5. Cíl výchovně vzdělávací činnosti učitele základní školy a posun od znalostí ke kompetencím. 
6. Nastavování pravidel, hranic ve výchově, koncepty kázně (Bendl, J. U. Rogge aj.) 

7. Škola bez poražených T. Gordona, Modely respektující výchovy (P. Kopřiva) 
8. Summerhill jako příklad radikální demokracie ve škole 
9. Náročné situace v práci pedagoga související se sociálním znevýhodněním dětí, žáků a dospívajících, propojování 

oblasti výchovy, sociální pedagogiky a sociální práce na konceptu pedagogizace prostředí. 
10. Kultura uznání a respektu v prostředí školy, význam multikulturní výchovy jako výchovy k respektu, toleranci a 

konstruktivní spolupráci. Představit možnosti aplikace multikulturní výchovy do vzdělávacího a výchovného 
procesu. 

11. Vyčleňování žáků ze sociálního prostředí. Cílem přednášky je zjistit, na koho se jako asistenti pedagoga či učitelé 
mohou obrátit v případě vyčleňování žáků ze sociálního prostředí, a to ve škole (školní poradenské pracoviště) a 
mimo školu (poradenská zařízení v resortu MŠMT). Studenti se setkají se s vybranými nástroji diagnostiky klimatu a 
sociálních vztahů v sociální skupině, včetně využití jejich výsledků k prevenci sociálního vylučování žáků. Porozumí 
výchovnému významu prostředí vrstevnických skupin a možnostem preventivního působení pedagoga ve 
vrstevnických skupinách. 

12. Inspirativní praxe. Náhled do uvažování o výchovy osobností z řad učitelů a ředitelů. 
13. Prezentace studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
https://www.varianty.cz/download/docs/58_rodic-e-nec-ekani-spojenci.pdf 
Gordon, T. (2015) Škola bez poražených: řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi. Praha: Malvern. 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, J. a T. Kopřivová (2008) Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod 
Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála. 

Doporučená: 
Bradová, J. (2013). Hledání logiky ve výchově bez trestů. S Václavem Mertinem o školní nekázni a nelogičnosti trestání. 
Komenský, 138(1), 5–10. 

https://www.varianty.cz/download/docs/58_rodic-e-nec-ekani-spojenci.pdf


Brezinka, W. (2001) Východiska k poznání výchovy: úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické 
pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek. 310 s. 
Damasio, A. R. (2000) Descartesův omyl: emoce, rozum a lidský mozek. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta. 259 s. 
Neill, A. S. (2013) Summerhill : příběh první demokratické školy na světě. Praha: PeopleComm, 2013. 
Rogge, J. U. (2007) Děti potřebují hranice. Translated by Alžběta Sirovátková. Vyd. 2. Praha: Portál. 131 s 
Rosenberg, & Marshall B. Nenásilná komunikace - řeč života. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 221 s. 
Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2015). Klidná výchova k disciplíně. V Praze: Triton. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Práce s třídou a utváření třídního klimatu 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

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 

Aktivní účast na výuce, reflexe 

Garant předmětu Mgr. Jan Hynek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz má za úkol seznámit studenty se základy práce se třídou, s vlastním sebeobrazem a s ostatními subjekty ve 
školním prostředí (učitelé, žáci, rodiče, PPP, OSPOD apod.) Práce s třídou není ohraničena pouze edukační jednotkou, 
ale existují určité přesahy, které citelně ovlivňují vlastní dění ve třídě. Cílem je tedy pochopit, že práce s třídou je 
systematická činnost, která je součástí vyučovacího procesu v celé jeho šířce – od nulté hodiny po polední přestávku. 

 

Koncepce kurzu je rozdělena do tří základních bloků a to 1. Diagnostika a její využití, 2. Pedagogická komunikace a 
práce s třídou a 3. Práce pedagoga při řešení krize. Zmíněné bloky provází účastníka prvotním začleněním jednotlivých 
žáků do určených sociometrických pozic v sociální skupině, využití různých druhů diagnostiky pro práci s kolektivem, 
stanovení úrovně třídního klimatu, možnost použití různých technik a her k zlepšení či posílení jednotlivých vazeb ve 
třídě, až po základní práci s krizí ve třídě, tedy intervenční činnosti v kombinaci s ostatními participanty. 

 

Obsahem kurzu budou tyto aktuální pedagogická témata: 
1. Vývojové fáze koheze třídy a diagnostická mapa třídního kolektivu 
2. Sociometrie ve školní třídě – benefity a rizika 

3. Managerské dovednosti učitele a jejich vliv na třídní kolektiv 
4. Pedagogická komunikace učitele s žáky 
5. Třídnické hodiny jako forma prevence rizikového chování 

6. Základní druhy patologie třídy a její řešení 
7. Rizikové chování žáků a jejich vliv na pedagoga 
8. Třída v krizi a včasná intervence pedagoga 
9. Základní participující subjekty ve školském systému (OSPOD, SPC, SVP, PPP) 

10. Komunikace s rodiči 
11. Nespecifická prevence – možnost utváření školního klimatu 
12. Začínající učitel a třídnictví 
13. Sebereflexe učitele a psychohygiena ve vztahu k práci 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Berne, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál. 
Procházka, M. (2019). Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: PASPARTA Publishing s.r.o. 
Skácelová, L. (2012) Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Klinika adiktologie UK. 

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Auger, M. - T., & Boucharlat, C. (2005). Učitel a problémový žák. Strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: 
Portál. 
Ciklová, K. (2014). Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu. Ostrava: EkonomPress. 
Dubec, M. (2007). Třídnické hodiny. Praha: Projekt Odyssea. 
Křoustková Moravcová, I. (2014). Sociální a pedagogická komunikace. Úvod do problematiky. Hradec Králové: 
Gaudeamus. 



Martínek, Z. (2009). Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada Publishing a.s. 
Nehyba, J. et al. (2014). Reflexe mezi lavicemi a katedrou. Brno: Masarykova univerzita. 
Svatoš, T. (2009). Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace: teoretická minima a praktické náměty. Hradec Králové: 
Gaudeamus. 
Vlčková, K. et al. (2015). Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Masarykova 
univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Komunikace ve školním prostředí 

Typ předmětu Povinně volitelný – blok Psychologie doporučený ročník / semestr 2/ZS 

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 

Seminární práce se zaměřením na reflexi vlastních komunikačních dovedností. 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět nabízí studentům cestu k respektující partnerské komunikaci s dítětem založené na naplňování potřeb dítěte 
ve smyslu Maslowovy pyramidy potřeb s akcentem na odstraňování rutinních stereotypů v oblasti fyziologických 
potřeb, na vytváření smysluplných a srozumitelných pravidel a na hledání cest k přijetí každého dítěte i s jeho někdy 
nežádoucími specifikami chování. 
V rámci předmětu se studenti seznámí s technikami efektivní komunikace založenými na respektujícím přijetí dítěte. V 
simulovaných situacích hledají efektivní formu komunikace, která vede k výchovnému cíli a dítě ji současně nepociťuje 
jako násilí ze strany dospělého. Vědomě se pokoušejí o transfer získaných dovedností do vlastní komunikace s okolím a 
provádějí reflexi získaných zkušeností. 
Obsah: 
- specifika komunikace s dětmi, vzpomínky na dětství, 

- osobní a funkční komunikace, jak posilovat vztahovou komunikaci, 
- Maslowova pyramida potřeb v praxi, 
- naplňování fyziologických potřeb a tvorba pravidel spolu s dětmi, 
- úcta k člověku a výchovné styly, revizibilita, 

- rizika rutinních stereotypů, 
- funkční komunikace: podmínka respektovat druhého, 
- motivace - vnitřní, vnější, žádná + cvičení, 
- ocenění, tresty a odměny, 
- neefektivní metody (chyby při komunikaci s dětmi) + efektivní metody, 
- empatická reakce, 
- já výrok + řešení konfliktů, zpětná vazba, 
- opakování s prezentací + procvičení v situacích. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha: 
Malvern. 

Nelešovská, A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada. 
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Auger, M. - T., & Boucharlat, C. (2005). Učitel a problémový žák. Strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: 
Portál. 

Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Praha: Portál. 
Berger, E., & Fuchs, H. (2009). Učíme děti učit se. Praktické využití poznatků o školní komunikaci, učení a prezentaci. 
Plzeň: Fraus. 
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada. 
Fisher, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido. 
Gillernová, I. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada. 



Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. Praha: Columbus. 
Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál. 
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. 
Kolář, Z., & Šikulová, R. (2007). Vyučování jako dialog. Praha: Grada. 
Kolář, Z., & Vališová, A. (2009). Analýza vyučování. Praha: Grada. 
Kopřiva, P. et al. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála. 
Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí. Praha: Portál. 
Shapiro, L. E. (2014). Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal. 
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál. 

Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. 
Výrost, J., Slaměník, I., & Sollárová, E. (Eds.) (2019). Sociální psychologie. Teorie, metody, aplikace. Praha: Grada. 
Wheelis, A. (2003). Naslouchání. Praha: Triton. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebepojetí a identita učitele 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

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 

Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na sebereflexi a kultivaci profesního sebepojetí učitele. Směřuje k lepší orientaci posluchače v 

náročných situacích spojených s učitelskou profesí. Interaktivní a diskusní metodou jsou probírány klíčové aspekty 

výuky a agendy, která s vykonáváním učitelské profese souvisí. 

Profesní sebepojetí je diskutováno v rámci různorodých pedagogických situací. 

Tematické bloky: 

1. Seznámení s učitelem 

Příchod do třídy 

Představení se 

Motivace k předmětu 

2. Kázeň 

Zklidnění třídy 

Oceňování a tresty za chování (aktivitu) 

Opisování, podvádění, nápověda 

Úklid třídy a dodržování pořádku 

3. Práce se třídou 

Úvod do látky a výklad 

Domácí úkoly 

Klasifikace 

Zkoušení, dopisování, opravy 

Nesouhlas žáka s klasifikací 

Omluvy (absence, osobní důvody) 

Školní výlety 

4. Žák 

Osobní problémy žáka 

Výkonové problémy žáka, motivace 

Šikana, rvačky, rozložený kolektiv 

Krizová intervence 

Mimoškolní prohřešky 

5. Učitel 

Administrativa 

Třídní schůzky a rodiče 

Vztah učitel-žák 

Učitel jako vzor 

Učitel jako kolega 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Portál, Praha. 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 
Ellis, A. (2002). Trénink emocí. Praha, Portál. 
Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 
Kosíková, V (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada. 
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Barrister& Principal, Brno. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychohygiena 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

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 

Forma způsobu ověření výsledků je účast v brainstormingu, hraní rolí, sebezkušenostní dotazník a prezentace k danému 
tématu, docházka. 

Garant předmětu PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti si mají možnosti zhodnotit vlastní životní role a cíle, zjistit, jak zvládat konfliktní, stresové jinak nestandardní 
situace v jejich věkové kategorii. Dále jakým způsobem momentálně dané situace zvládají. Studentům jsou 
prezentovány a nabízeny formy pozitivního zvládání. Hledání příčin úspěchu i neúspěchu, nabídka možnosti změn a 
jiných forem životního stylu. 

 

Životní role (hodnoty, cíle). 
Konfliktní životní situace, možnosti předcházení stresu a formy zvládání stresu (relaxační techniky). 
Komunikace (vliv verbálního a neverbálního stylu), asertivita. 
Podmínky a zásady efektivní zdravé životosprávy (režim práce a odpočinku, hospodaření s časem). 
Gamblerství. 
Abuzus alkoholu, drog, kouření. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
Bedrnová, E. (2010). Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažéry. Praha. Fortuna. 
Bedrnová. E., Pauknerová D. a kol. (2015). Management osobního rozvoje. Praha. Grada. 
Capponi, V., Novák, T. (1999). Asertivně do života. Praha. Grada. 
Carr, A. (2015). Snadná cesta jak překonat hazard. Praha. Jaro. 
Carr J. (2004). Snadná cesta k ideální váze. Praha. Jaro. 

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha. Portál. 
Mahdalíčková, J. (2014). Víme o drogách všechno? Wolters Kluwer ČR a.s. 
Novák, T. (2015). Sebedůvěra – cesta k úspěchu. Praha. Grada. 
Potts, C., Potts, S. (2014). Umění být silný v každé situaci. Praha. Grada. 
Praško, J., Prašková, H. (2007). Asertivitou proti stresu. Praha. Grada. 
Švamberk Šauerová, M. (2018). Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha. Grada 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Rozvoj osobnostních kompetencí pro pedagogickou praxi 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

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 

Aktivní účast 
Samostatná práce / prezentace 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

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

 

Obsah: 
Výuka je specifická dle potřeb posluchače: 
Osobností testy 
Psychohygienické techniky a volný čas 
Sociální orientace 
Osobní směřování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Portál, Praha. 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 

Ellis, A. (2002). Trénink emocí. Praha, Portál. 
Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Barrister& Principal, Brno. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Volnočasová praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13 hod kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Účast na reflexi (seminář), seminární práce – deník z praxe a písemná reflexe praxe 

Garant předmětu Mgr. Lukáš Laibrt 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultant 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámení studenta s činností ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a dalších 
volnočasových zařízeních. Student praxi vykonává ve zvoleném zařízení, kde pozoruje rozdílnosti v přístupu a práci se 
zvolenou cílovou skupinou ve volném čase. Tuto zkušenost následně porovnává se zkušeností s prací s cílovou skupinou 
v absolvované učitelské praxi. Během semestru student absolvuje 14 hod přímé pedagogické činnosti ve zvoleném 
zařízení a zúčastní se 2 reflektivních seminářů, kde sdílí a konfrontuje získané zkušenosti s ostatními studenty. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

HAWKINS, P. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-548-2. 

HÁJEK, B. Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha: UK, 2007. ISBN 978-80-7290-265-1. 

CHOUR, J. Receptář her. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-388-9. 

Doporučená: 

HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367- 

473-1. 

HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: UK, 2010. ISBN 978-80-7290-471. 

HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5. 

PÁVKOVÁ, J. et al. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-423-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zdravověda pro pedagogy 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

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 

Zápočtový písemný test, docházka na kurz (100 %). 

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář (100 %). 

Vyučující 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.: vede seminář (100 %). 

Stručná anotace předmětu 

 

Seminář 
1.-2. Dítě ve zdraví a nemoci. Očkování. 
3.-4. Hygiena školního prostředí. Fyzická a duševní hygiena. 
5. Specifika ontogenetického vývoje žáků ZŠ. Prevence závislostí a šikany. 
6.-13. Kurz: Teoretické a praktické základy poskytování první pomoci pro pedagogy (ve spolupráci se zdravotníky ZZS 
JčK). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 
Karolinum, 2016. 269 stran. ISBN 978-80-246-3357-2. 
NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Fortuna, 2015. 247 stran. 
ISBN 978-80-7373-128-1. 
Zdravotník zotavovacích akcí. 8., přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2017. 191 stran. ISBN 978-80-87729- 
23-6. 
HRUŠKOVÁ, Martina a GUTVIRTH, Jaroslav. První pomoc (nejen) pro školní praxi. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, 2010. 59 s. ISBN 978-80-7394-237-3. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ruský jazyk pro vzdělávání 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

ústní a písemná; pravidelná docházka, aktivní práce v seminářích; zdárné splnění závěrečného písemného testu 

Garant předmětu doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Sestavení a uspořádání celkového pojetí studijního předmětu; konzultace a pomoc 
pro studenty (50%) 

Vyučující 

PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D. – vedení seminářů 

Stručná anotace předmětu 

Výuka v předmětu Ruský jazyk pro vzdělávání bude usilovat o vyvážené zastoupení jazykových prostředků a řečových 
dovedností. Studující si budou opakovat, upevňovat a rozvíjet své jazykové dovednosti, prohloubí a utřídí si dosud 
nabyté znalosti z ruského jazyka. Pozornost bude soustředěna především na další rozvoj komunikačních dovedností a 
na schopnost prezentovat vybrané odborné téma z oblasti studovaných oborů. Je možné rovněž výběrově pracovat s 
autentickými věcnými texty z oboru pedagogiky a psychologie. Seminář bude veden tak, aby studenti dokázali s 
maximální gramatickou a lexikální přesností přirozeně a plynule komunikovat. 

 

1. Opakování stěžejních gramatických jevů – tvoření slovesných tvarů; přízvuk ve tvarech přítomného a minulého času. 
2. Opakování a procvičování gramatických jevů – slovesa 1. a 2. časování beze změny kmenové souhlásky a se změnou 
kmenové souhlásky. 

3. Zvratná slovesa se zaměřením na rozdíly mezi češtinou a ruštinou. 
4. Procvičování skloňování podst. jmen rodu mužského a poznámky k němu. Přízvuk. 
5. Procvičování skloňování podst. jmen rodu ženského a poznámky k němu. Přízvuk. 
6. Procvičování skloňování podst. jmen rodu středního a poznámky k němu. Přízvuk. 
7. – 13. Obousměrný překlad autentických textů – z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny. Problematická místa z 
hlediska česko-ruského a rusko-českého překladu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Balcar, M.: Sbírka cvičení k ruské gramatice. Praha: Oeconomica, 2009. 
Čára V. a kol.: Ruská mluvnice. Praha 1986 (a další vydání). 
Jelínek, S. a kol.: Raduga po-novomu1., 2. Fraus, Plzeň 2007 (a další vydání). 
Orlova, N., Vágnerová, M., Kožušková, M.: Klass 1., 2. Klett, Praha 2010, 2011. 
Doporučená: 
Csiriková, M. – Golčáková, B.: Ruská gramatika ve cvičeních. Praha: Leda 2012. 
Kopeckij, L. V.: Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Praha: SPN, 1976. 
Původní odborné texty z oblasti studované aprobace a z pedagogiky a psychologie 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Německý jazyk pro vzdělávání 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Znalosti na úrovni B1 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, referát na vybrané odborné téma dle aprobace studenta/studentky o délce 10 minut (volbu 
tématu je nutno předem konzultovat s garantem nebo vyučujícím předmětu. Úspěšné absolvování závěrečného 
písemného testu. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. - 50% - vytvoření koncepce kurzu, konzultace, 
pomoc studentům při výběru odborných textů 

Vyučující 

Dr. phil. Zdeněk Pecka 

Stručná anotace předmětu 

Studující si systematizují a prohloubí dosud nabyté znalosti z němčiny, přičemž se soustředí především na další rozvoj 
komunikačních dovedností a na schopnost prezentovat vybrané odborné téma z oblasti studovaných oborů či 
z pedagogiky a psychologie. Studující budou také výběrově pracovat s autentickými věcnými texty v oboru pedagogiky 
a psychologie. 

 

Témata jednotlivých lekcí: 
1. Studium 
2. Praxis 
3. Bewerbungen 
4. Weiterbildung 
5. Teilnahme an Konferenzen 

6. Schule 
7. Kindheit 
8. Jugend 
9. Fachkompetenzen/pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern I 
10. Fachkompetenzen/psychologische Arbeit mit Kindern II 
11. Fachkompetenzen/psychologische Arbeit mit Kindern III 
12. Fachkompetenzen/psychologische Arbeit mit Kindern IV 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Buscha, Anne und Szilvia Szita. B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (B1-B2). Leipzig: Schubert 
Verlag, 2011. ISBN 978-3-941323-10-0. 
Motta, Giorgio. Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Klett, 2008. ISBN 978-80-7397-142-7. 
Původní odborné texty z oblasti studované aprobace a z pedagogiky a psychologie. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk pro vzdělávání 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s hod.  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Znalosti na úrovni B1 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, referát na vybrané odborné téma dle aprobace studenta/studentky o délce 10 minut (volbu 
tématu je nutno předem konzultovat s garantem nebo vyučujícím předmětu. Úspěšné absolvování závěrečného 
písemného testu. 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Klementová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Mgr. Kateřina Klementová. - 100% - vytvoření koncepce kurzu, konzultace, pomoc 
studentům při výběru odborných textů 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Klementová 

Stručná anotace předmětu 

Studující si systematizují a prohloubí dosud nabyté znalosti angličtiny, přičemž se soustředí především na další rozvoj 
komunikačních dovedností a na schopnost prezentovat vybrané odborné téma z oblasti studovaných oborů, představit 
rozsah práce a činností školského zařízení, ve kterém budou působit a být připraveni na komunikaci se zahraničními 
vzdělávacími institucemi. 

 
 

Témata jednotlivých lekcí: 
1. + 2. Framework Educational Programme for Basic Education – vocabulary and phrases 
3. + 4. The education system in the Czech Republic 
5. + 6. Characteristics of Basic Education 
6. + 7. Educational Areas 

8. + 9. Cross-Curricular Subjects 
10. + 11.Formal writing 
12. + 13. Presentation Skills 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ, Leona, ed. The education system in the Czech Republic. Praha: Ministry of Education, Youth 
and Sport of the Czech Republic, 2011. ISBN isbn978-80-87601-00-6. 

MŠMT ČR [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/areas-of-work/basic-education-1 
POWELL, Mark. Dynamic presentations. Cambridge: Cambridge University Press, c2010. Cambridge Business Skills. ISBN 
9780521150040. 
BANKS, Tim. Writing for impact. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Cambridge business skills. ISBN 
9781107603516 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

http://www.msmt.cz/areas-of-work/basic-education-1


Přehled personálního zabezpečení společného pedagogicko- 

psychologického základu 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Mgr. Martina Blažková 

Mgr. Martina Faltová 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Mgr. Jan Hynek 

Mgr. Kateřina Klementová 

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Laibrt 

Mgr. Richard Macků, Ph.D. 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Mrhálek 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 

Dr. phil. Zdeněk Pecka 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

PhDr. Marta Vágnerová Ph.D. 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ  

Jméno a příjmení Hana Andrášová Tituly doc., PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1961 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Německý jazyk pro vzdělávání – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1984 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – učitelství všeob. vzděl. předmětů 
pro SŠ: ČJ-NJ 
1985 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – PaedDr. 
2001 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, pedagogika – Ph.D. 
2013 – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, pedagogika – docent 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1984–1992 středoškolská učitelka na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, ČJ – NJ 
od r. 1992 - Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, odborná asistentka 
od r. 2010 - vedoucí katedry germanistky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 

Garant studijních oborů: 
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 7507R041, PF JU, od 2013 
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 7503T043, od 2013 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 4 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 24 

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

bez autocitací 
Pedagogika 2013 PdF MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2 0 83 
   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %)  Musikalisch begabte Schüler – (k)ein Problem mit Fremdsprachenlernen? 
Lingua viva ročník XV, 2019, č. 29, s. 38 – 47. České Budějovice: PF JU. ISSN 1801-1489. 

 ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Sind tschechische Schüler und Schülerinnen am Deutschunterricht (noch) 
interessiert? Eine qualitative Studie zur Motivation tschechischer Deutschlerner und – lernerinnen. In: 
JIANHUA ZHU, JIN ZHAO AND MICHAEL SZURAWITZKI. Akten des XIII. Internationalen 
Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Band 6. 
Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2017. 242 S., S. 
71 – 78 ISBN 9783631707647 

 ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Zur Stellung des Englischen im Deutschunterricht am Beispiel des 
Wortschatzes. Lingua viva, 2016, roč. XII, č. 23, s. 31-40. 

 ANDRÁŠOVÁ, HANA. (100 %) Kommunikative Interaktionen im frühen Deutschunterricht. 
Teilergebnisse eines videobasierten Forschungsprojekts. In: ANDRÁŠOVÁ, HANA a VĚRA JANÍKOVÁ 
(eds.). Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun, 2015, s. 17–39. ISBN 
978-80-263-0932-1. 

https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jianhua%2BZhu
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jianhua%2BZhu
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Michael%2BSzurawitzki
https://www.peterlang.com/view/product/24433
https://www.peterlang.com/view/product/24433


Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

 ANDRÁŠOVÁ, H. a A. KŘIKAVOVÁ. (50 %) Doprovodná studie k výuce NJ v MŠ a ZŠ. Projekt IB-KSP 
M00228. České Budějovice: ZVaS, 2014. 99 stran. ISBN 978-80-260-6677-4. 

 ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Němčina jako další cizí jazyk po angličtině. In: Janíková, Věra a kol.: Výuka 
cizích jazyků. Ediční řada: Pedagogika. Praha: Grada, s. 133 – 159, 2011. ISBN: 978-80-247-3512-2 

 ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Mehrsprachigkeit – Fremdsprachenpolitische und curriculare Gedanken zu 
einem aktuellen Thema der Fremdsprachendidaktik. ACC JOURNAL 2010/2, roč. XVI, Issue B, Social 
Sciences and Economics. ISSN 1803-9782 

 ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache - eine neue 
Fehlerquelle? In: JANÍKOVÁ, V. a B. SORGER, eds. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. 
Didaktik – Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun EU, 2013, s. 7 – 22. ISBN 978-80-263-0377-0 

 ANDRÁŠOVÁ, HANA, ULLA-BRITTA CHIMARA a MARINA MOURIKI. (30 %) Perfekt in Deutsch. 
Cvičebnice německé gramatiky pro žáky základních škol. Praha: Klett, 2009, 175 stran. ISBN 978-80- 
7397-026-0 

 ANDRÁŠOVÁ, HANA. (100 %) Tertiärsprachendidaktik und Mehrsprachigkeitsforschung. 
Anmerkungen zum Stand und zukünftigen Bedarf in Tschechien. In: Sorger, Brigitte a Věra Janíková, 
eds. Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. Brno: Tribun, 
2011, s. 29 - 38. ISBN 978-80-263-0203-2 

 Andrášová, H. – Podepřelová, A. et al.(40 %): Na cestě za češtinou. Inspirativní náměty pro učitele 
češtiny jako cizího jazyka. Praha: Klett 2008. ISBN 978-80-7397-004-8 

 ANDRÁŠOVÁ, HANA. (100 %) Phonetische Probleme der tschechischen Lerner im DaF-Unterricht. 
Welche Schwierigkeiten haben tschechische Schüler, wenn sie Deutsch lernen? Babylonia. 2011, č. 2. 
ISSN 1420-0007 Comano: Fondazione Lingue e Culture. 

Působení v zahraničí 

září 1981 – únor 1982 semestrální studium germanistiky v Brandenburgu (univerzita Potsdam) 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ  

Jméno a příjmení Martina Blažková Tituly Mgr. 

Rok narození 1993 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 20 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 20 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 

Pedagogika II – vede semináře (10 %) 

Sebereflektivní seminář – vede semináře (30 %) 

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

od r. 2017 – Pedagogika: Sociální pedagogika (doktorské studium – disertační práce zaměřena na efekty 
adaptačních kurzů), Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 

2017 – Vychovatelství (NMgr.), Teologická fakulta Jihočeské univerzity 
2015 – Vychovatelství (Bc.), Teologická fakulta Jihočeské univerzity 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2018 Vyučující – katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích 

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: 
 

 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Pobytové akce se studenty: ochota a připravenost k participaci 

akademických pracovníků. In Konference ČPdS 2019: Vysokoškolský učitel – vzdělávání, praktiky, 

pozice. 2019. 

 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. In 

Disportare 2018. 2018. 

 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. Studia 

Kinanthropologica, České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2018, roč. 19, č. 3, s. 165-169. ISSN 1213- 

2101. 



 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. 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, 2017. 

 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Socio-Edutainment within Summer Camps? A Missed 

Opportunity! Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2017, roč. 27, č. 4, s. 558- 

574. ISSN 1211-4669. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Martina Faltová Tituly Mgr. 

Rok narození 1990 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 40 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP 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 

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2019 - zahájení Ph.D. studia – Pedagogika (disertační práce zaměřena na konstituování profesních 
přesvědčení u začínajících učitelů) Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

2017 – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.), Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
2015 – Bohemistika-anglický jazyk a literatura (Bc.), Filozofická fakulta Jihočeské univerzity 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2019 Vyučující – katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 

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: 
 

 Najmonová, M., Faltová, K., Garabíková – Pártlová, M., Faltová, M., Hynek, J., Nevoralová, R., Falta, 
R.& Váchová, M. (2019). Školní poradenské pracoviště v praxi. České Budějovice: PFJU. 

 Mončeková, H, Vítečková, M., Procházka, M., Faltová, M. (2020). Primary School Teachers´ Perception 
of the Classroom Climate: Creating and Influencing It. Proceedings of the 17th International 
Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020. 

 Najmonová, M., Vítečková, M., Procházka, M., Faltová, M., Černá, D. (2020) Activities of the School 
counseling Centre from the Perspective of Primary and Lower Secondary School Pupils. Proceedings of 
the 14th International Technology, Educatioa and Development Conference 2020. 

 od r. 2018 – Pracovník pedagogicko-psychologického základu (Projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, 

rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664) 

 Autor    deníku     praxe    (v     rámci    projektu    Inovace     přípravy     učitelů    pro    praxi,    reg.    č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Margareta Garabiková Pártlová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na 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 – vede semináře (50 %) 

Pedagogika I – přednášející (50 %) 

Alternativní pedagogické směry – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2003 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
2015 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: pedagogika, Ph.D. udělen v roce 2015 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12 
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 0 0 21 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 18 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 14 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 SVOBODOVÁ, Eva a Miluše VÍTEČKOVÁ. Osobnost předškolního pedagoga: sebereflexe, sociální 
kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2017. ISBN isbn:978-80-262-1243-0. 

 

 NAJMONOVÁ, Marie, Kristýna FALTOVÁ, Margareta GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, et al. Školní 
poradenské pracoviště v praxi. V Českých Budějovicích: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích, 2019. ISBN 9788073947927. 

 

 MAŇOUROVÁ, Z.,(20%) ŠTEFÁNKOVÁ, Z.(20%), LAIBRT, L. (20%), GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M.(20%), 
BÍLKOVÁ, Z.(20%) Začleňování čtenářské pregramotnosti do pedagogické práce učitelů MŠ. 2019: 
Praha, UK s. 26. ISSN 2533-7890 

 

 STROUHAL, M., & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (50%) Učit se být učitelem: Vzdělavatelé budoucích 
učitelů v „roli modelu“ pro studenty učitelství. 2017. Praha: Karolinum, 2017. s. 137-154, ISBN 
9788024634654. 

 

 GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (50%) & Z. BÍLKOVÁ. (2016). Professional Competences of Future 
Teacher Educators. In Aškerc, K. (Ed.) Quality of University Learning and Teaching.Ljubljana: Center 
RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, p. 171 – 176. ISBN 
978 - 961- 6628 – 50 -1. 



Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

 VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Novices´ and trainee teachers´ 

perspectives on the application of knowledge in practice. In HOUŠKA, KREJČÍ, FLÉGL, Efficiency and 

Responsibility in Education 2014. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s. 869-877. 

 ŽLÁBKOVÁ, I., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, Kasperová, 

Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa - vybrané problémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 

2014, s. 68-78. ISBN 978-80-7494-152-8. 

 GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ,  M.,  BÍLKOVÁ,  Z.,  PROCHÁZKA,  M.  Pohledy  na  profesi  učitele.  Reflexe 

očekávání a praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 

2014, roč. 3, č. 1, s. 39-48. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

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 

Zdravověda pro pedagogy - garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2000 - absolvování magisterského studia, Učitelství pro střední školy (biologie – chemie), Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2003 - rigorózní řízení, obor Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
2007 - absolvování doktorského studia, studijní program Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita 
Karlova v Praze 

2019 - absolvování rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci (instruktor školitel, AED instruktor, zdravotník 
zotavovacích akcí, garant ve firmě, instruktor první pomoci v autoškole a další) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2007 - odborná asistentka na KBi, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity (kromě 2012-16: rodičovská 
dovolená) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 

 
Celkem vedení více než čtyřiceti kvalifikačních prací (obhajoby od akademického roku 2010/11). 

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 216 241 > 60 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 22 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 0 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 0 

 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

 HRUŠKOVÁ M. & GUTVIRTH J. První pomoc (ne jen) pro školní praxi. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, České Budějovice, 2010. ISBN 978-80-7394-237-3

 VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC M. & HRUŠKOVÁ M.
VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže České republiky 2001 (souhrnné výsledky). 
Státní zdravotní ústav, Praha, 2006. ISBN 80-86561-30-5 



 LINDOVA J., HRUSKOVA M., KUBENA A. & FLEGR J. 2008: Digit ratio (2D : 4D) and Cattell's personality 
traits. European Journal of Personality, 22(4): 347-356. ISSN: 0890-2070 

 FLEGR, J., HRUŠKOVÁ, M., HODNÝ, Z., NOVOTNÁ, M. & HANUŠOVÁ, J. Body height, body mass index, 
waist-hip ratio, fluctuating assymetry and second to fourth digit ratio in subjects with latent 
toxoplasmosis. Parasitology, 130: 621-628, Cambridge University Press, UK, 2005. ISSN 0031-1820 

 ROBERTS, S. C., HAVLICEK, J., FLEGR, J., HRUSKOVA, M., LITTLE, A.C., JONES, B.C., PERRETT, D.I. & 
PETRIE M. Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. 
Proceedings of Royal Society, Biol. Lett., 271: 270-272, 2004. ISSN 1744-957X 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ  

Jméno a příjmení Jan Hynek Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 4 do kdy 0822 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 4 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 

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (ve vazbě na úvodní asistentskou praxi) – vede semináře (20 %) 

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Práce s třídou a utváření třídního klimatu – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2013 - Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, bakalářské studium, obor psychologie  
2015 - Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, magisterské studium, obor psychologie/výchova ke zdraví 
od r. 2015 - Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, doktorské studium, obor pedagogická psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2015 - Asistent na katedře pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
od r. 2014 - Metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně 
smluvní školitel pro NIDV 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 
Počet vedených obhájených diplomových 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 

Počet odborných publikací celkem: 1 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 1 

 MRHÁLEK, T., HYNEK, J., KAJANOVÁ, A. (in peer review). Intelligence Diagnostics Using Fourt Revision 

of Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Abillities (WJ IV COG). Studia Pedagogica, 2019. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Kateřina Klementová Tituly Mgr. 

Rok narození 1977 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 

Anglický jazyk pro vzdělávání – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2003 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Anglický jazyk se zaměřením na 
vzdělávání, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
2016 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; DVPP - Učitelství anglického jazyka pro SŠ 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 - 2008 lektorka anglického jazyka pro Gaudeo CB s.r.o. 
2009 – 2019 OSVČ, výuka anglického jazyka 
2017 – 2019 Britské centrum Jihočeské univerzity, lektorka anglického jazyka 
od r. 2019 – vyučující, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra anglistiky 

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  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Jiří Kressa Tituly Mgr. et Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1970 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 

Pedagogika II – garant, přednášející (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2002 - Teologická fakulta Jihočeské univerzity – obor pedagogika volného času (titul Mgr.) 
2007 - Univerzita J. A. Komenského – obor speciální pedagogika (titul Mgr.) 
2017 – doktorské studium Pedagogické psychologie (titul Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001 – 2003 Středisko výchovné péče Český Krumlov (psychoterapeut) 
2003 – 2005 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany (terapeut) 
2004 – 2005 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji (psychoterapeut) 
2005 – 2009 Středisko výchovné péče České Budějovice (etoped) 
od r. 2009 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerity (odborný asistent) 
2012 – 2014 Psychologický ústav AV (odborný pracovník) 
2016 – 2019 Školní speciální pedagog – ZŠ v Českých Budějovicích (školní speciální pedagog) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 30 
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    

   

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

Počet odborných publikací celkem: 10 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 6 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

 JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ, L., ZÁBRODSKÁ, K., KRESSA, J., DĚDOVÁ, M. Psychologie školní šikany. In 

Vágnerová, Helus, Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016, 2016, s. 250-261. ISBN 978-80-247- 

2992-3. (RIV) 

 KRESSA, J. Klíčový význam učitelů v podpoře zastánců šikanovaných žáků. In Zborník 

vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky (11). Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 158-169. 

Ostatní publikace k zajišťovaným předmětům: 

 KRESSA, J. Percipovaná sociální opora dětí na základních školách. In Młode pokolenie w zderzeniu 

cywilizacyjnym. Toruň: Akapit, 2013, s. 251-262. ISBN 978-83-63955-18-2. 



 KRESSA, J. Pomáhání versus ubližování. In Sociálně pedagogické štúdie 2013. Dilema sociálnej 

pedagogiky: výchova alebo prostredie?. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická 

fakulta, 2013, s. 223-228. 

 KRESSA, J. Sociální role účastníků v šikaně na základních školách. In Učení pro život. Praha: Program 

pro mládež Cena vévody z Edinburghu, 2012, s. 97-104. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Luboš Krninský 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 

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (ve vazbě na úvodní asistentskou praxi) – garant, vede semináře (40 

%) 

Obecná didaktika – přednášející, vede semináře (50 %) 

Komunikace ve školním prostředí – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2017 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pedagogická psychologie (Ph.D.). 
2012 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, arteterapie (Bc.). 

2004 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů pro 2. stupeň základní školy, český jazyk – občanská výchova (Mgr.). 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od září 2013 - odborný asistent v ateliéru arteterapie, Jihočeská univerzita v ČB (souběžně s KPE) – vyučované 
předměty: psychologie umění, základy arteterapeutické metodiky, autobiografická tvorba a její interpretace, 
výcvik v analýze výtvarného díla, praktický výcvik v projektivní arte skupině. 
od září 2009 - odborný asistent na katedře pedagogiky a psychologie, Jihočeská univerzita v ČB – vyučované 
předměty: obecná didaktika, pedagogická a sociální komunikace, vývoj výtvarného projevu, poruchy chování, 
problémová a projektová metoda na ZŠ, praktikum didaktiky ZŠ. 
2005–2009 Učitel českého jazyka, dějepisu a společenskovědních předmětů (Rv, Ssv, Vo) na 2. st. ZŠ Český 
Krumlov, Plešivec. Od září 2006 do června 2009 činný ve funkci školního metodika prevence. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 
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 0 0 1 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 8 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 5 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Vaněčková, O., Krninský, L., & Váchová, M. (2017). Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích učitelů. In 

M. Procházka, M. Vítečková, & I. Žlábková (Eds.), Škola a její lidé na křižovatkách. (s. 195–212). Brno: Česká 

pedagogická společnost. 



Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

 JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., 

PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., 

PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu 

dítěte a učitele. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5. 

 ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Pohled studentů učitelství na reflektivní a transmisivní přístup k učení. 

ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19–27. 

 ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Zkušenost v procesu učení studentů učitelství. ACORát, Časopis pro teorii 

a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 3, č. 1, s. 19–26. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Dalibor Kučera Tituly PhDr., 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 

Psychologie I – garant, přednášející (100 %) 

Psychologie II – garant, přednášející (100 %) 

Sebepojetí a identita učitele – garant, vede semináře (100 %) 

Rozvoj osobnostní kompetencí pro pedag. praxi – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2014 - Psychologický ústav Filozofické fakulty, Masarykova univerzita, Studijní obor: obecná psychologie, 
Titul: doktor (Ph.D.) 
2014 - Psychologický ústav Filozofické fakulty, Masarykova univerzita, Studijní obor: psychologie, Titul: doktor 
(PhDr.) 
2009 - Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, Studijní obor: český jazyk, hudební výchova, Titul: 
magistr (Mgr.) 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Dlouhodobě se zabývá problematikou metrických přístupů v oblasti výzkumné diagnostiky, zejména z 
pohledu psycholingvistiky a expresivních projektivních metod. V letech 2016–2018 byl řešitelem tříletého 
výzkumného projektu CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) podpořeného Grantovou 
agenturou ČR (16-19087S). Trvale působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích, na oddělení psychologie katedry pedagogiky a psychologie. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 3 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 15 1 153 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 68 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 48 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

HAVIGEROVÁ, J. M., HAVIGER J., KUČERA D., & HOFFMANNOVÁ, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk 

of Depression. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00513 

KUČERA, D., & HAVIGER, J. (2019). Analysis of formal characteristics of text in the CPACT Research: Enhancing 

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

Humanities, 4(2), 57-65. 



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

Computerized Optometric Handwriting Analysis in Psychological Assessment, Computer Comparative 

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

and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli. 

KUČERA, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém 

výzkumu [Self-report and other report questionnaires in psychological research]. In D. Kučera, J. M. 

Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 31–42). České Budějovice: PF JU 

KUČERA, D., & HAVIGEROVÁ, J. M. (2016). Experimentální indukce emocí hněvu, radosti, strachu a smutku. E- 

psychologie, 10(2), 34-46. 

Působení v zahraničí 

04/2016-06/2016 - Výzkumná stáž v rámci CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship 
Programme 

"School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 
Practices" (NF-CZ07-INP-5-4342015); Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Lukáš Laibrt Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 1223 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 1223 

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 

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (ve vazbě na úvodní asistentskou praxi) – vede semináře (20 %) 

Pedagogika II – vede semináře (20 %) 

Sebereflektivní seminář – vede semináře (30 %) 

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (10 %) 

Volnočasová praxe – garant (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

od r. 2017 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor Pedagogika (doktorské studium – Ph.D.) 
2014 - Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor Pedagogika volného času 
(Navazující magisterské studium - Mgr.) 
2012 - Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor Pedagogika volného času 
(Bakalářské studium – Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2016 – Asistent na katedře pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
2015 – 2016 Externí vyučující na katedře pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
2014 – 2018 Projektový manažer projektu Trojčení v 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 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Richard Macků Tituly Mgr., DiS., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Sebereflektivní seminář – garant, vede semináře (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2015 - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogika (Ph.D.) 

2008 - Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogika volného času (Mgr.) 

2003 - VOŠ IS v Praze, Podnikové informační systémy (DiS.) 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008-2019 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Teologická fakulta 
od r. 2019 - Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 65 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 21 

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 0 0 5 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 
V číslech (vše): 
- monografie - 4 
- kapitoly v knize - 4 
- články v SCOPUSu, WoS apod. - 1 
- články v RIV seznamu - 7 
- a další – organizace konference: 3 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty Studia 
Kinanthropologica, České Budějovice: Pedagogická fakulta, 2018, 19, 3, od s. 165-169, 5 s. – 50 % 

 MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Socio-edutainment within Summer Camps? A Missed Opportunity! 
Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2017, 27, 4, od s. 558-574, 17 s. – 50 % 

 MACKŮ, R. Metody a principy pedagogiky volného času In Kaplánek, M. (ed.) Volný čas a jeho význam 
ve výchově. Praha: Portál, 2017. Od s. 122-135 a 181-187, 20 s. ISBN 978-80-262-1250-8. – 100 % 

 MACKŮ, R. Pohyb na adaptačních kurzech. In Švamberk Šauerová, M. (ed.), Benefity využití 
sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (s. 243-253). Praha: Palestra, 2016. – 
100 % 

 MACKŮ, R. Instantní, nebo skutečné řešení problému? Zlín: Verbum, 2015. ISBN 978-80-87500-74-3. 
– 100 % 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Olga Malinovská Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30,4 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 30,4 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 – garant, přednášející, vede semináře (75 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2011 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a čínská 
filologie, Bc. studium 
2013 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a čínská 
filologie, nMgr. studium 
2019 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Speciální pedagogika: Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014 – 2016 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, oddělení vědy, výzkumu a zahraničních 
styků, odborná referentka 
2016 – 2017 Jazyková škola a školka, metodik KLC 
od r. 2016 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a 

psychologie, odborná asistentka 

od r. 2019 – Střední zemědělská škola v Benešově, školní speciální pedagog 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 9 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4   

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

 Bílková, Z., Havlisová H., & (33%) Malinovská, O. (2018). Problematika sociální gramotnosti u dětí a 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In A. Nohavová et al. Podpora a rozvoj funkční 

gramotnosti ve školní praxi a učitelském vzdělávání. (s. 74-86). Praha:Eduko. [v tisku]. 

 Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., (16%) Malinovská, O., et al. (2016). 

Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

 (50%) Malinovská, O., & Ludíková, L. (2016). Teaching foreign languages to adults with acquired visual 

impairment – a new way? Proceedings of the VIth International Intercultural Education Conference, 

ICTS, EDUCATION AND HEALTH IN A TRANSCULTURAL WORLD; Almeria, Spain; 15th - 17th June 2016. 



 (100%) Malinovská, O. (2016). Foreign languages in the terms of employment of persons with visual 

impairment. Proceedings of the International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, 

EDUCATION - SIE2016". Volume III, May 27th- 28th, 2016. pp. 96-105 

 (50%) Malinovska, O. & Ludíková, L. (2015). Difficulties in changing jobs for people with acquired visual 

impairment. In ICERI 2015 Proceedings. (s. 8208-8213). Madrid: IATED. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

 Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., (16%) Malinovská, O., et al. (2015). 

Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

 (100%)  Malinovska,  O.  (2015).  The  use  of  foreign  languages  in  connection  with  the  change  of 

employment in persons with acquired visual impairment. In ICLEL Proceeding. pp. 245-248. 

Působení v zahraničí 

2015 - 3 měsíční výukový pobyt na Leshan Normal University, Leshan, PRC 
2014 - měsíční studijní pobyt na Valdosta State University, Valdosta, GA, USA 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Zdeňka Matyušová Tituly doc., PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1958 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Ruský jazyk pro vzdělávání – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1982 - Magisterské studium: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Č. Budějovice – aprobace: Rj-On 
2002 - Doktorské studium: obor: Slavistika – slovanské literatury – specializace: ruská literatura - Filozofická fakulta, 
UKF Nitra 
2005 - Docentka: obor: Slavistika – slovanské literatury – specializace: ruská literatura - Filozofická fakulta, UKF Nitra 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 1982 - Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Č. Budějovice, katedra ruského jazyka a literatury 
od r. 1991 – vedoucí katedry (oddělení) ruského jazyka a literatury 

Působení v zahraničí: 
Členka VR Sankt-Petěrburgské státní univerzity (Rusko) - obor Slovanská filologie 
Členka Совета основной образовательной программы магистратуры "Славистика" СПбГУ (Sankt-Petěrburg, Rusko) 
Členka redakčních rad zahraničních časopisů: 
Russkij jazyk kak inoslavjanskij (Bělěhrad, Srbsko) 
Lingvističeskije čtenija (Perm, Rusko) 
Italian Academic and Scientific (Itálie) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských a diplomových prací: cca 70 
Garantka studijního programu Filologie: Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod – ruský jazyk (RJEMO) 
Členka habilitační komise Slavistika (FF MU Brno) 

Oponentské posudky na BP studentů/studentek v Rusku (Státní pedagogická univerzita v Petrohradě) 

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

Slavistika – slovanské literatury 
– specializace: ruská literatura 

2005 
FF UK Nitra (Slovenská 

republika) 
WOS Scopu 

s 
ostatn 
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   cca 58 
   

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

Od roku 2005 dosud - šéfredaktorka časopisu Lingua viva (ERIH PLUS). 

Za posledních pět let celkem cca 25 publikací, z toho nejvýznamnější jsou: 

 Matyušová, Z.: Nekonečné vzpomínky v prózách Františka Kožíka. In: Kontexty literární vědy VIII. (kolektivní 

monografie). Brno 2018, s. 40-49, ISBN 978-80-263-1426-4. 

 Matyušová, Z.: Čisté kamínky dětské duše. In: Opera Slavica, roč. 27, č. 3, s. 37-45, Brno 2017, ISSN 1211-7676. 

 Matyušová, Z.: O některých aspektech ruské vesnické prózy 20. století. In: Kontexty literární vědy VII. (kolektivní 

monografie). Brno 2017, s. 57-66, ISBN 978-80-263-1304-5. 

 Matyušová, Z.: Z klenotnice staroruského písemnictví. In: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk-kultura- 

politika). Brno 2015, s. 149-158, ISBN 978-80-905336-5-3. 



 Matyušová, Z.: Svoboda člověka jako nejvyšší hodnota literární tvorby Vladimíra Solouchina. In: Revitalizace 

hodnot: umění a literatura II., Brno 2015, s. 455-461. ISBN 978-80-263-0909-3. 

 
Zahraniční publikace k zajišťovanému studijnímu programu: 

 

 Matyušová, Z.: Poetické miniatury Viktora Astafjeva. Schidno-evropejskij slovjanskij universitet. Uzhgorod 2017, 

s. 6-12, ISBN 978-617-7404-37-7. 

 Matyušová, Z.: Bolonskij proces: ekvivalentnosť i nostrifikacija diplomov. ANTRO, roč. 16, č. 1, 2015, Permská 

státní univerzita (Rusko), s. 24-36. ISSN 2226-5678.Matyušová, Z. - Andrunik, A.: Upravlenije konfliktami 

(konspekt lekcij). Perm - Rusko, 2014, 250 s., ISBN 978-5-398-01095-4. 

 Matyušová, Z. - Andrunik, A.: Upravlenije konfliktami (praktikum). Perm - Rusko, 2014, 169 s., ISBN 978-5-398- 

01084-8. 

 Matyušová, Z.: Obraz čeloveka v belletristike Viktora Astafjeva. In: Rossija i russkij čelovek v vosprijatiji 

slavjanskich narodov. Institut slavjanovedenija Rossijskoj Akademiji nauk, Moskva 2014, s. 532-540. ISBN 

9785000870310. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Tomáš Mrhálek Tituly Mgr., Bc. 

Rok narození 1988 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 

Úvod do psychologie – vede semináře (25 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2013 – Masarykova univerzita - Filozofická fakulta  - Psychologie, Mgr. 
2015 – Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Sociologie, Mediální studia a žurnalistika, Bc. 
Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Pedagogická psychologie, Doktorský (dosud) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013 - Katedra pedagogiky a psychologie - odborný asistent, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích 

2015 – 2017 Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích – externí asistent (DPP), Zdravotně sociální 

fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2015 – 2018 Katedra managementu, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – externí 

asistent (DPP) 

2017 – 2018 Eternal, s.r.o., vývoj mobilních a webových aplikací (DPP) 

2015 - OSVČ – realizace výzkumů a analýza výzkumných dat 

2008 – 2010 tazatel a zadavatel dat GAČR č.403/07/0336 

od r. 2013 – nezávislý výzkumný psychodiagnostický projekt ve spolupráci s oddělením neurochirurgie 

nemocnice České Budějovice 

2013 – 2015 člen řešitelského týmu GAJU, ZSF, 098/2013/S 

2013 – 2015 člen řešitelského týmu GAJU, PF, 100/2013/S 

2015 – 2016 člen řešitelského týmu GAJU, PF, 133/2013/S 

2015 – 2017 spoluřešitel GAJU, PF, 112/2015/S 

2019 – 2021 spoluřešitel TAČR TL02000187 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14 

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 

Počet odborných publikací celkem: 18 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 11 



Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 Fiedler, J. Mrhálek, T., Vavrečka, M., Ostrý, S.,Bombic, M. Kubále, J. Přibáň, V.Preiss, M. & Stuchlíková, 

I. (2016). Kognice a hemodynamika po karotické endarterektomii pro asymptomatickou stenózu. 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 79(2), 201-206. 

 Fiedler, J., Mrhálek, T., Vavrečka, M., Kubále, J., Preiss, M., & Stuchlíková, I. (2015). Cognitive Outcome 

and Hemodynamic Changes 3 months after Carotid Endarterectomy in Primary Stroke Prevention. 

Journal of Neurosurgery, 123(2), A528-A528, 

 Mrhálek, T., Lidová, L., & Kajanová, A. (2015). Hegemony in the Roma family. Neuroendocrinology 

Letters,36, supplement 2,62–68. 

 Hrušková, M., Mrhálek, T. (2018). Rizikové chování u žáků staršího školního věku. Kontakt, 20(1), 83-91. 

 Kajanová, A., Mrhálek, T., & Lidová, L. (2016). Obstacles to emancipation of Roma women. Human 

Affairs, 26(4), 478–484. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Marie Najmonová Tituly Mgr., 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 

   

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

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (ve vazbě na úvodní asistentskou praxi) – vede semináře (20 %) 

Pedagogika II – vede semináře (20 %) 

Speciální pedagogika – přednášející, vede semináře (25 %) 

Asistentská praxe – vede semináře (50 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2002 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor Pedagogika) – Mgr. 

2020 - doktorské studium, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor Pedagogická 

psychologie) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Učitel na SOŠ, ZŠ 1. a 2. st., ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování 
Odborný asistent na VSCI (Vysoká škola Cevro Institut) – do 2018 
od r. 2013 - asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, od 2020 odborný 
asistent katedry primární a preprimární pedagogiky 
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 0  

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

 Vítečková, M., Procházka, M., Najmonová, M. (2018). Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni 

základních škol. Pedagogická orientace 2018, roč. 28, č. 2., s. 290 - 305 

 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. 

 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. 



 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. 

 Havel, J., Kratochvílová, J. Kusá, O., Lukas, J. & Najmonová, M. (2016). Inkluzivní vzdělávání v 

pregraduální přípravě učitelů. Brno: LLP. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do psychologie – garant, přednášející (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2008 - studium Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství psychologie a hudební 
výchovy pro SŠ (Mgr.) 

2012 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2011 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
2016 - 2018 Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání – GA 
JU 130/2016/S 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 21 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 10 

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

bez autocitací 
Pedagogická psychologie 2019 PF JU ČB WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ  4 43 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 30 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 10 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

NOHAVOVÁ, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci. České Budějovice: Pedagogická 

fakulta JU v Českých Budějovicích. 

NOHAVOVÁ, A., & SOKOLOVÁ, L. (2018). Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů. 

Pedagogika, 68(4), 349–366. 

NOHAVOVÁ, A. (Ed.) (2018). Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském 

vzdělávání. Praha: Eduko. (1 kapitola 50 %, 1 kapitola 33 %, kniha 10%). 

NOHAVOVÁ, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, 

et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova univerzita. 

CHRZ, V., NOHAVOVÁ, A., & SLAVÍK, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: 

aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), 21–46. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Zdeněk Pecka Tituly Dr. phil. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Německý jazyk pro vzdělávání – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2009 - PhD. Univerzita Vídeň, obor Německá filologie 
2000 - Mgr. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Německý jazyk – český jazyk, učitelství pro SŠ 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2001 - odborný asistent, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 9 (2012-2019) 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 7 (2012-2019) 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ  1 8 
   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Spoluvydavatelství 

 Eder, Jürgen, Pecka, Zdeněk: Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen 
Kontext, Brno: Tribun EU 2015, 438 s., ISBN 978-80-263-0943-7. 

Autorství 

 Alte und neue Medialität an der Schwelle zur digitalen Wende. Das mediale Echo Thomas Bernhards und 
die Selbstinszenierung Elfriede Jelineks, in: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 2018/2, Brno: FF 
MU 2018, s. 111-124. 

 Die Zeitungen in jener großen Zeit. Zur medialen Manipulation in Karl Kraus’ Aufsatz In dieser großen Zeit, 
in: Tvrdík, Milan, Haslmayr, Harald (Herausgeber): Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum: 
Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion (Transkulturelle Forschungen an den Österreich- 
Bibliotheken im Ausland), Wien: new academic press 2017, s. 143-150. 

 Die Grenzen des ‚Deutsch-Seins’. Der gegenwärtige Generationenroman im deutsch-tschechischen Kontext. 
In: Eder, Jürgen, Pecka, Zdeněk: Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen 
Kontext, Brno: Tribun EU 2015, s. 421-433. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům 

  Urválek, Aleš (2015): Vyměřování Německa [Die Vermessung Deutschlands], Aussiger Beiträge 10, Wien: 
Praesens, 2016, s. 181-183. 



Působení v zahraničí 

1.10. 2018 - 31.3. 2019 Univerzita Vídeň, série přednášek jako hostujícího pedagoga v rámci programu 

Franz-Werfel Nachbetreuung 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

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 – garant, přednášející (50 %) 
Pedagogika I – garant, přednášející (50 %) 
Úvodní asistentská praxe – garant (20 %) 
Reflexe úvodní asistentské praxe – garant (10 %) 
Asistentská praxe – garant (50 %) 
Reflexe asistentské praxe – garant (10 %) 
Seminář k bakalářské práci I – garant 
Seminář k bakalářské práci II – garant 
Výchovné styly a zvládání výchovných problémů – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2016 – Filozofická fakulta UK v Bratislave, rigorózní zkouška – Pedagogika (PhDr.) 
2009 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogika (Ph.D.) 
1992 – Pedagogická fakulta JU – Učitelství 5. – 12. (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1992 – 1996 gymnázium Týn nad Vltavou - učitel 
od r. 1996 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – odborný asistent 

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 

Počet odborných publikací celkem: 54 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 37 (2 monografie, 5 kapitol v monografii, 9 článků v odborných 
časopisech, 37 příspěvků ve sbornících (z toho 3 WoS) 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 PROCHÁZKA, M. (2019) Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: Passparta Publishing. 
ISBN 978-80-88290-28-5 

 PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations 
as a way of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, López Martínez, Candel Torres, 
INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & 
DEVELOPMENT, 2018, s. 4384-4391. ISBN 978-84-697-9480-7. 

 PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. 
(2017) Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In 



Gómez Chova, López Martínez, Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain: IATED 
Academy, Plaza Legion Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697- 

3777-4. 

 PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) Prevention of risk behavior at the 1st 
level of elementary school. In Houška, Krejčí, Flégl, Fejfarová, Urbancová, Husák, Proceedings of the 
14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of 
Life Sciences Prague, s. 337-346. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

 PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. 
(2017) Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In 
Gómez Chova, López Martínez, Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain: IATED 
Academy, Plaza Legion Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům 
Úvod do pedagogiky 

 VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%) & M. NAJMONOVÁ (2018) Vnímání jinakosti dětmi na prvním 
stupni základních škol. Pedagogická orientace, 28 (2), s. 290-305 

 PROCHÁZKA, M. (100%) Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a 
postgraduální přípravy studentů učitelství. In: DANIELOVÁ L., HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., 
JANDERKOVÁ, D., KAMANOVÁ, L., VYLEŤAL, P. (editoři) Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu 
moderního pojetí vzdělávání. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 304 s. ISBN 978-80- 
7509-256-4. 

 NAJMONOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%) Inclusion of pupils with specific behavioural 
disorders from the viewpoint of teachers and school psychologists. In Gómez Chova, López Martínez, 
Candel Torres, ICERI2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Española, 11, 
46010 Valencia, SPAIN, 2018, s. 3957-3963. ISBN 978-84-09-05948-5 

Pedagogika I. 

 VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%) & M. NAJMONOVÁ (2018) Vnímání jinakosti dětmi na prvním 
stupni základních škol. Pedagogická orientace, 28 (2), s. 290-305 

 VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (25%), NAJMONOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, I. Behaviour and discipline in 
schools as an educational problem from the viewpoint of student teachers. In Fejfat, Proceedings of 
the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. Praha: Česká 
zemědělská univerzita v Praze, 2018, s. 416-424. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X. 

 VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%), SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B. Preparedness of a novice teacher 
to deal with disciplinary problems. In Houška, Proceedings of the 14th International Conference 
Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 506- 
511. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

Seminář reflexe úvodní asistentské praxe (vedení semináře), Seminář asistentskí praxe (vedení semináře) 

 PROCHÁZKA, M. (33%), VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations as 
a way of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, López Martínez, Candel Torres, 
INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & 
DEVELOPMENT, 2018, s. 4384-4391. ISBN 978-84-697-9480-7. 

 FANDELOVÁ, E., GADUŠOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (25%) (2017) Assessment tools and 
criteria - what to apply to teachers´ work. In Houška, Krejčí, Flégl Fejfarová, Urbancová, Husák, 
Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha: 
Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, s. 80-87. ISBN 978- 
80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

 PROCHÁZKA, M. (33%), M. VÍTEČKOVÁ & I. ŽLÁBKOVÁ (2015). Änderungen in der staatlichen 
Abschlussprüfung - Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: FLEISCHMANN, 
O., R. SEEBAUER, H. ZOGLOWEK & M. ALEKSANDROVICH (Eds./Hg.). The Teaching Profession, 
Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag, p. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6. 

Působení v zahraničí 

březen 2019 - Universytet Lodzki – katedra pedagogiky, Lodz, Polsko, 1 měsíc 
září 2018 - Akademia Techniczno Humanistyczna, Bielsko-Biała, Polsko, 1 měsíc 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Jitka Šebová Šafaříková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1965 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 

Úvod do psychologie – semináře (25 %) 

Psychohygiena – garant, semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1990 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, psychologie – titul PhDr. 1991 - 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – titul Ph.D. 
2018 - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, titul Ph.D. 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1991 - 1992 psycholog na Úřadě práce v Praze 6 
1992 - 1994 odborný asistent, psycholog - Správa služeb zaměstnanosti, MPSV ČR 
od r. 1994 - na OSVČ - personální, dopravní a forenzní psycholog s působností - Praha, Tábor, České 
Budějovice, Prachatice 
od r. 2010 - odborný asistent KPE, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
od r. 2019 - EUROPSYCHOLOG 

od r. 2018 - člen revizní komise dopravních psychologů za Jihočeský kraj MD ČR 
od r. 2019 - člen revizní komise Asociace dopravních psychologů 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 
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 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 Šebová Šafaříková, J. (2018). Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v 

profilu řidiče z povolání – disertační práce, UP Olomouc 

 Černochová, Rudá, Šebová Šafaříková (30 %) (2016). TVP – Inventář dopravně relevantních vlastností 

osobnosti. Standardizace metody. Praha,Hogrefe-Testcentrum. 

 Plančíková,V., Šebová Šafaříková, J. (33 %), Takáčová, J. (2017). Nákupní horečka aneb vánoce jsou 

tady. Psychology Now 2017!: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice: 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-654-8. 

OSVČ – poradenství, kariérní poradenství, psychodiagnostika 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Marta Vágnerová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1960 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 
N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy N 

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

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

Ruský jazyk pro vzdělávání – vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1985 - studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů, obor ruský jazyk – dějepis) 
2003 - studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v doktorském studijním programu, vědní obor: ruský 
jazyk 
2007 - v rigorózním řízení na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 17. 9. 2007 úspěšně obhájila rigorózní práci 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od září 1985 - odborná asistentka na Oddělení ruského jazyka a literatury (resp. na Katedře slovanských jazyků a 
literatur) na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

od r. 1996 - pracuje také jako soudní překladatelka a tlumočnice ruského jazyka jmenovaná Krajským soudem v Českých 
Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Od počátku svého působení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vede každý rok několik 
diplomových magisterských či bakalářských prací, vypracovává oponentské posudky na diplomové magisterské či 
bakalářské práce psané na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na dalších vysokých 
školách, zejména na FF MU v Brně a na FF UP v Olomouci, rovněž na Filologické fakultě Ivanovské státní univerzity 
v Rusku, vypracovala několik posudků na disertační práce psané na FF MU v Brně a na FF UP v Olomouci. 

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

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   6 
   

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

 Spoluautorka nového učebního souboru pro výuku ruského jazyka na středních školách Klass! 1.-3. díl (celý soubor 
učebnic vydán 2010-2012); 

 lektoruje české verze učebnic ruštiny překládaných z jiných jazyků, podílí se na expertizní a posuzovatelské 
činnosti; 

 červen a říjen 2014 = 2 přednášky pro učitele ruského jazyka na Dnech učitelů ruského jazyka, ZČU v Plzni; 

 2015 = členka organizačního výboru mezinárodní konference Semantika i funkcionirovanije jazykovyh jedinic 
raznych urovnej konané 6. -8. 5. 2015 na Filologické fakultě Ivanovské státní univerzity, Rusko; 

 2016 = spoluorganizátorka mezinárodního vědeckého semináře Jazyk, literatura i kultura kak grani mezhkulturnogo 
obshchenija + přednáška na něm (zasedání semináře na PF JU v Českých Budějovicích 29. 4. 2016). 

Publikační činnost: 

 Vágnerová,  M.  K  russkim prilagatelnym s prefixom bez-/bes- (sposoby  obrazovanija  i semantika).  In:  Příspěvky  
k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). FF MU Brno 2015, s. 169-175. ISBN 978-80-906183-0-5. 

 Vágnerová, M. K (ne)používání písmene „Ёё“ v ruském jazyce. In: Cizí jazyky, 2016-2017, roč. 60, číslo 1, s. 29-34. 
ISSN 1210-0811. 

 Vágnerová, M. Russko-cheshskije substantivnyje mezhjazykovyje omonimy v ekonomiko-juridicheskoj leksike. 
Auspicia, České Budějovice 2017, r. 14, č. 3-4, s. 69-78. ISSN 1214-4967. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

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 

---   

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

Komunikace a spolupráce s rodiči – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2001 - Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni – Učitelství pro základní školy, Mgr. 

2008 - Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, rozšiřující studium Speciální 
pedagogika 

2011 - Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Prevence, náprava a terapie 
zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1996 – 2001 ZŠ Horní Cerekev, učitelka 
2001 – 2009 ZŠ Křemže, učitelka 
od r. 2009 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a 

psychologie, odborná asistentka 

od r. 2017 – ZŠ T. G. Masaryka v Českých Budějovicích, školní speciální pedagog 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 67 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 16 

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

bez autocitací 
Pedagogika 2019 UP Olomouc WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 12 12 44 
   

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

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 (100%) Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido. 

 (33%) Vítečková, M., Procházka, M., & Najmonová, M. (2018). Vnímání jinakosti dětmi na prvním 

stupni základních škol. Pedagogická orientace, 28(2), 290-305. 

 Svobodová, E., Vítečková, M. (Eds.) et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga Sebereflexe, 

sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. 

 (25%) Vítečková, M., Procházka, M., Gadušová, Z., Stranovská, E. Identifying novice teacher needs - 

the basis for novices' targeted support. In Chova, Martínez, Torres, ICERI2016 Proceedings. Valencia: 

IATED Academy, 2016, s. 7731 - 7738. ISBN 978-84-617-5895-1. 



 Procházka, M., (33%) Vítečková, M., & Žlábková, I. (2015). Änderungen in der staatlichen 

Abschlussprüfung – Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In O. Fleischmann, 

R. Seebauer, R. Zoglowek, & M. Aleksandrovich (Eds.). The Teaching Profession, Profession Lehrer (s. 

217-226). Zürich: Lit Verlag. 

 
Vybraná projektová činnost: 

2018 – 2020: Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ (projekt OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523) 

(hlavní manažer a odborný garant projektu) 

2015 – 2019: Hodnotenie kompetencií učiteľa (APVV-14-0446 – člen řešitelského týmu) 

2016 – 2018: Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků (projekt 

GA JU – 154/2016/S – člen řešitelského týmu) 

2014 – 2015: Osobnostní a profesionální potřeby začínajících učitelů (projekt MOBILITY 7AMB14SK046, APVV 

SKCZ- 2013-0192) (hlavní řešitel projektu) 

2014 – 2015: Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání (projekt OP VK, CZ.1.07/1.3.00/48.0078) 

(hlavní manažer a odborný garant projektu) 

2012 – 2014: Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa 

(VEGA 1/0677/12 – člen řešitelského týmu) 

2012 – 2014: Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení (projekt GAJU – 100/2013/S – 

člen řešitelského týmu) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Iva Žlábková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na 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 

Obecná didaktika – garant, přednášející, vede semináře (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1998 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 
– chemie (Bc.) 
2002 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor Pedagogika (Mgr.) 
2012 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor Pedagogika (Ph.D.) 
od r. 2013 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – rigorózní řízení Pedagogika (PhDr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2009 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky – odborná 

asistentka 

od r. 2009 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a 

psychologie – odborná asistentka 

2009 – 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra psychologie a 

speciální pedagogiky – externí vyučující 

2013 – 2016 výzkumná asistentka v mezinárodním projektu ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology 

and Mathematics Education; 7FP EU; koordinátor projektu: University of Copenhagen) 

2014 – 2016 výzkumná asistentka v mezinárodním projektu The Lexicon Project: Analysing pedagogical 

naming systems from different cultures to reconceptualise classroom practice and advance educational 

theory; vedoucí výzkumného týmu: prof. David Clarke, University of Melbourne, Australia) 

od r. 2017 – manažerka klíčových aktivit v projektu OP VVV 664: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje 

klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 

2019–2022 členka řešitelského týmu Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku 

v přírodovědných předmětech a v matematice (Hlavní řešitel: PF JU, prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.) – TA 

ČR TL02000368 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 23 
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 3  11 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 31 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 18 



Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 EVANS, R., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A., BIRCH JENSEN, S., NIELSEN, J. A., STUCHLÍKOVÁ, 

I., TIDEMAND, S., ŽLÁBKOVÁ, I. Teacher Perspectives About Using Formative Assessment. In Dolin J., 

Evans R. (eds), Transforming Assessment. Cham: Springer, 2018, s. 227–248. ISBN 978-3-319-63248-3. 

 LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C. P., HOŠPESOVÁ, A., GROB, R., HOLMEIER, M., MONTPIED, P., 

MOULIN, M., PETR, J., ROKOS, L., STUCHLÍKOVÁ, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O., ŽLÁBKOVÁ, I. 

Student´s Perspectives on Peer Assessment, in. Dolin J., Evans R. (eds), Transforming Assessment. 

Cham: Springer, 2018, s. 141–173. ISBN 978-3-319-63248-3. 

 NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., BUREŠ, J. How do we understand each 

other when we describe classroom activities – lexicon. In Flégl, Houška, Krejčí, Proceedings of the 13th 

International Conference Efficienty and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of 

Life Sciences Prague, 2016, s. 440–447. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X. 

 HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Formative peer assessment in inquiry based 

mathematics education (a case study). In Novotná, Moraová, International Symposium Elementary 

Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, 

s. 146–155. ISBN 978-80-7290-833-2. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

 ŽLÁBKOVÁ, I., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, Kasperová, 

Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 

2014, s. 68–78. ISBN 978-80-7494-152-8. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

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

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

Zdroj Období 

PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého 
textu 

B 
GA ČR 
16-19087S 

2016– 
2018 

PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. 

The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming 
systems from different cultures to reconceptualise 
classroom practice and advance educational theory. 
(mezinárodní projekt, žadatel: prof. David Clarke, 
University of Melbourne, Austrálie) 

A 
Australian 
Research 
Council 
DP140101361 

2014 - 
2016 

doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

Norské fondy: Inclusive education projects. 
Reinforcement of competencies of teachers and other 
educational staff in the area of including pupils coming 
from socio-culturally disadvantaged environments 

A 
Iceland, 
Liechtenstein, 
Norvay grants 

2020- 
2022 

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 

Fakultní školy PF JU Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových 
kompetencí. Hlavní příjemce: Univerzita Palackého 
v Olomouci. OP VVV, Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660. 
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů 
prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových 
témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle: 
1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj 

kompetencí učitelů prostřednictvím podpory 
oborových didaktik a mezipředmětových vztahů. 

2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených 
univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových 
kompetencí. 

Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi 
vlastní výuky na základě akčního výzkumu. 

2016-2019 

Fakultní školy PF JU Inovace přípravy učitelů pro praxi, OP VVV 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 
Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích 
učitelů. Projekt vytváří funkční síť fakultních škol jako 
prostředí, v němž získávají studenti výrazné podněty pro 
orientaci k nástupu do učitelské praxe, vysokoškolští učitelé 
příležitost pro propojování teorie a praxe a učitelé SŠ, ZŠ a 
MŠ možnost zapojit studenty do přímé práce s žáky. Projekt 
podporuje i systematickou práci s inovacemi v didaktických 
předmětech a důraz je kladen i na podporu rozvoje 
kompetencí pro akce popularizující vědu. 

2018-2020 

Fakultní a další 
spolupracující školy 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových 
kompetencí. Hlavní příjemce: Masarykova univerzita. OP 
VVV, Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659. 
Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti 
přírodních  věd  a  odborného  vzdělávání   prostřednictvím 
spolupráce učiteli na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a 

2016-2019 



 odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu 
realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s 
důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky 
přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a odborných 
předmětů pro učitele SŠ. Napříč společenstvími praxe 
budou řešena společná průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy. 

 

Fakultní školy a další Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 2016 - 2019 

spolupracující školy kompetencí,   oblastí   vzdělávání   a   gramotností.   Hlavní  

 příjemce:  Univerzita  Karlova  v Praze.  OP  VVV,  Reg.  č.:  

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

 Cílem projektu je podpora profesních kompetencí  

 učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s  

 definovanými  cíli  RVP.  V  tzv.  Společenství  praxe  bude  

 zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování  

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

 budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská,  

 matematická, informační gramotnost, sociální a občanské  

 kompetence,    vzdělávací    oblast    Člověk    a    příroda)  s  

 uplatněním    inovativních,    aktivizačních    a   reflektivních  

 přístupů.  

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

Členové katedry pedagogiky a psychologie jsou zapojeni do tvůrčí činnosti v rámci: 

- České asociace pedagogického výzkumu, která se jako profesně zájmová organizace snaží o zkvalitňování 
vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu. Zapojení členové se podílejí na výměně 
informací mezi výzkumnými pracovníky i institucemi, věnují se šíření výsledků výzkumu a jeho praktické aplikaci 
(http://capv.cz/). V loňském roce se pracoviště podílelo na uspořádání výročí konference s mezinárodní účastí. 

- České pedagogické společnosti, která jako vědecká společnost sdružuje vědecké pracovníky, učitele a další 
osoby se zájmem o pedagogiku http://www.cpds.cz/. Na PF JU funguje krajská pobočka, která se podílela v roce 
2015 na uspořádání mezinárodní vědecké konference této společnosti. 

- Českomoravské psychologické společnosti, která podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké 
disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke 
zvyšování odborné úrovně členů a dalších zájemců o obor. Členové katedry mají ve společnosti zastoupení, 
zastupují též společnost ve vedení Unie psychologických asociací ČR a v Evropské federaci asociací učitelů 
psychologie. 

- Hnutí spolupracujících škol R, které představuje spolek, jehož cílem je podpora odborného vzdělávání v oblasti 
edukace romských žáků a dalších národnostních menšin, konkrétně pak organizace, řízení, propagace, příprava 
odborného vzdělávání v oblasti edukace a zabezpečování konání konferencí, seminářů, workshopů a tréninků 
v oblasti edukace a přípravy učitelů romských žáků a dalších národnostních menšin, a další s tím související 
úkoly. Členové katedry jsou zapojeni v hnutí, podíleli se pak v roce 2015 na uspořádání mezinárodní konference 
InteRRa. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Fakulta disponuje sítí fakultních škol a klinických pracovišť – 16 základních fakultních škol, 1 základní fakultní 
škola v Rakousku, 7 klinických pracovišť. 
Aktuální přehled je k dispozici na: 
https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php 

http://capv.cz/
http://www.cpds.cz/
https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php


 

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

 
 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristiky studijních předmětů 

Přehled personálního zabezpečení 

Charakteristika tvůrčí činnosti 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Plošné výtvarné činnosti - 
základy zobrazovacích metod 

13p+26s zk. 4 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

1/ZS PZ 

Prostorová tvorba - základy 
prostorové tvorby 

13p+26s zp. 4 Mgr. Josef Lorenc, Dr. 1/ZS PZ 

Úvod do výtvarné kultury 26p+13s zp. 4 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

1/ZS ZT 

Úvod do intermediální tvorby 13p+13s zp. 3 MgA. Petr Brožka, Ph.D. 1/ZS PZ 

Plošné výtvarné činnosti – 
základy malířských technik 

0p+39s zp. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 
(60%), Mgr. et Mgr., 
MgA. Petra Vichrová 

(40%) 

1/ZS PZ 

*Prostorová tvorba pro ZUŠ I 0p+39s zp. 4 Mgr. Josef Lorenc, Dr. 1/LS PZ 

*Plošné výtvarné činnosti – 
barva ve výtvarné edukaci 

13p+0s zp. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 
(50%), Mgr. et Mgr., 
MgA. Petra Vichrová 

(50%) 

1/LS PZ 

Plošné výtvarné činnosti – 
malba I 

0p+26s zp. 3 Mgr. et Mgr., MgA. 
Petra Vichrová 

1/LS PZ 

Plošné výtvarné činnosti – 
základy zobrazovacích metod 
II 

0p+26s zp. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 
(50%), Mgr. et Mgr., 
MgA. Vichrová (50%) 

1/LS PZ 

*Výtvarná kultura pro ZUŠ I 26p+13s zk. 4 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

1/LS ZT 

Plošné výtvarné činnosti - 
tvorba v plenéru I 

5 dní zp. 3 Mgr. et Mgr., MgA. 
Petra Vichrová 

1/LS PZ 

Výtvarná kultura - exkurze I 13hod./sem. zp. 3 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

1/LS  

Lidské tělo ve výtvarné 
Kultuře 

13p+0s zp. 3 MgA. Petr Brožka, Ph.D. 1/LS  

Intermediální tvorba I 13p+13s zp. 4 MgA. Petr Brožka, Ph.D. 2/ZS PZ 

*Prostorová tvorba pro ZUŠ II 13p+26s zp. 4 Mgr. Josef Lorenc, Dr. 2/ZS PZ 

*Výtvarná kultura pro ZUŠ II 26p+0s zp. 3 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

2/ZS ZT 

Plošné výtvarné činnosti - 
základy grafiky 

13p+26s zk. 4 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

2/ZS PZ 

*Výtvarná kultura - exkurze 
pro ZUŠ I 

13hod./sem. zp. 2 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

2/ZS  

Plošné výtvarné činnosti - 
kresba I 

0p+39s zp. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

2/ZS PZ 

Plošné výtvarné činnosti – 
malba II 

0p+26s zp. 3 Mgr. et Mgr., MgA. 
Petra Vichrová 

2/ZS PZ 

Plošné výtvarné činnosti – 
volná grafika 

0p+26s zp. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

2/LS PZ 

*Prostorová tvorba pro ZUŠ 
III 

0p+39s zp. 4 Mgr. Josef Lorenc, Dr. 2/LS PZ 

*Výtvarná kultura pro ZUŠ III 26p+0s zk. 4 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

2/LS ZT 



*Výtvarná kultura - exkurze 
pro ZUŠ II 

13p+0s zp. 2 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

2/LS  

Výtvarná kultura - exkurze II 13hod./sem. zp. 2 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

2/LS  

*Intermediální výtvarné 
činnosti - galerijní 
Pedagogika 

13p+13s zp. 3 PhDr. Aleš Pospíšil, 
Ph.D. 

2/LS ZT 

Historie a vývoj písma 13p+13s zp. 4 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

2/LS PZ 

Plošné výtvarné činnosti - 
tvorba v plenéru II 

5 dní zp. 3 Mgr. et Mgr., MgA. 
Petra Vichrová 

2/LS PZ 

Intermediální tvorba II 0p+26s zp. 3 MgA. Petr Brožka, Ph.D. 3/ZS PZ 

Plošné výtvarné činnosti – 
imaginativní tvorba 

0p+39s zp. 4 Mgr. et Mgr., MgA. 
Petra Vichrová 

3/ZS PZ 

*Výtvarná kultura - exkurze 
pro ZUŠ III 

13p+0s zp. 2 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

3/ZS  

*Prostorová tvorba pro ZUŠ 
IV 

13p+26s zk. 3 Mgr. Josef Lorenc, Dr 3/ZS PZ 

*Výtvarná kultura pro ZUŠ IV 26p+0s zk. 2 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

3/ZS ZT 

Plošné výtvarné činnosti – 
grafický design 

0p+26s zp. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

3/ZS PZ 

*Prostorová tvorba pro ZUŠ 
V 

0p+39s zp. 3 Mgr. Josef Lorenc, Dr. 
Mgr., Bc. Olga Divišová 

3/LS PZ 

*Výtvarná kultura pro ZUŠ V 39p+0s zp. 3 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

3/LS ZT 

Výtvarná kultura - exkurze III 13hod./sem. zp. 2 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

3/LS  

Základy fotografie 13p+13s zp. 3 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 3/LS  

Předměty označené* mají ve své části oborové i oborově didaktické zaměření  

Praxe 

Asistentská náslechová 
reflektovaná praxe 

20 
hod./sem. 

zp. 4 PhDr. Aleš Pospíšil, 
Ph.D. (50%), Mgr. et 

Mgr., MgA. Petra 
Vichrová (50%) 

3/LS  

Seminář asistentské 
reflektované praxe 

0p+13s zp. 4 PhDr. Aleš Pospíšil, 
Ph.D. (50%), Mgr. et 

Mgr., MgA. Petra 
Vichrová (50%) 

3/LS  

Kvalifikační práce 

Seminář k bakalářské práci I 0p+13s zp. 4 PhDr. Aleš Pospíšil, 
Ph.D. 

3/ZS  

Seminář k bakalářské práci II 0p+13s zp. 4 PhDr. Aleš Pospíšil, 
Ph.D. 

3/LS  

Závěrečná redakce 
bakalářské práce 

 zp. 4 PhDr. Aleš Pospíšil, 
Ph.D. 

3/LS  

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

-       

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
- 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Tématem pokládaných otázek jsou okruhy z obsahu předmětů teoretického základu, resp. z oblasti dějin 
výtvarné kultury. 
Uchazeč je zkoušen i z absolvovaných dílčích předmětů profilujícího základu, resp. obsahové náplně předmětů 
formujících rozvinutou vizuální gramotnost posluchače a individuální výtvarně vyjadřovací kompetence. 



Další studijní povinnosti 

- 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Výtvarné zpracování edukačních listů k historickým památkám města Vodňany. 
Estetická reflexe ilustrací vybraných knižních titulů pro děti a mládež. 
Výtvarné zpracování vzdělávací deskové hry pro žáky mladšího školního věku. 
Planety. Cyklus výtvarných lekcí pro žáky staršího školního věku DDM. 

Odkaz a význam práce výtvarného pedagoga E. Pittera. 
Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v IS STAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 
 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&prohlizeniContent


Charakteristiky studijních předmětů Výtvarná tvorba se zaměřením 
na vzdělávání na ZUŠ 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – základy zobrazovacích metod 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- ústní zkouška 
- praktické výtvarné výstupy 
- aktivní účast na semináři 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky obsahují seznámení se s historií a vývojem zobrazovacích metod, které pomáhají objevovat kvality 
prostoru, a právě vnímání prostoru je založeno na zkušenosti, která utváří nový rámec, na jehož základě dochází 
k interpretaci vnímaného předmětu v plošné výtvarné tvorbě. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální 
příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Přednášky: 

1. Úvod do problematiky předmětu a jeho význam v rámci plošných výtvarných činností. 
2.-3. Historický vývoj zobrazovacích metod; první formy zobrazování: kroucená perspektiva, rejstříková 
perspektiva, hieratická perspektiva. 

4.-5. Gotické umění a jeho zobrazovací metody, axonometrie, vojenská perspektiva. 
6. Malíř Giotto a jeho zobrazovací metoda. 
7. Renesanční zobrazovací metody a aplikace analytické lineární perspektivy. 
8. Barokní umění a aplikace iluzivní perspektivy. 

9.-10. Století 19. - 20. a jeho nové zobrazovací metody. 
11.-12. Zhodnocení teoretických poznatků v rámci praktického kreslení. 
13. Zobrazovací metody v současnosti – zakřivený prostor, paralaxa. 
14. Shrnutí celé výukové problematiky; znalosti ortografické projekce; plány, průřezy, pohledy. Poznatky ze 
dvourozměrného zobrazování; horizontální a vertikální informace. Zvládnutí zobrazovací metody - lineární 
analytické perspektivy. 

 

Semináře: 
1.-3. Studium zátiší z mnohostěnů, formy, proporce, prostor, analytická lineární perspektiva. Kresba. 
4.-5. Studium zátiší z předmětů, v kontrastu s prostorem. Prostor. Kresba širokou stopou - rudka, uhel. 
6. Studium zátiší z předmětů sádrových odlitků- noha, ruka, hlava. Kresba. 
7. Studium zátiší z předmětů- lebka, klouby, kosti. Kresba. 
8.-9. Studium zátiší z předmětů - lebka, antická hlava. Kombinované kresebné techniky. 
10.-13. Studium zátiší z přírodnin - kořeny, rostliny, kámen, hlína, voda, kov atd. Kombinované kresebné 
techniky. 
14. Společná prezentace a zhodnocení autorských artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovní. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
BOWKETT, Steve. Kresli jako architekti. Grada, 2015. ISBN: 978-80-247-5675-2. 
ZELL, MO. Škola kreslení a modelování. Nástroje a techniky pro 2D a 3D reprezentace. Praha: Slovart, 2009. 
ISBN 978-80-7391-154-6. 
Doporučená: 
ZOLLNER, Frank. Michelangelo. Berlin: Taschen, 2017. ISBN 978383653357. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba - základy prostorové tvorby 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace prací 

- docházka 

- aktivní účast na semináři 

Garant předmětu Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá studiem základních sochařských forem: podrobně seznamuje s vybranými kapitolami z 
českého a světového sochařství. Semináře kladou důraz na zvládnutí zásad při budování tvaru a transformaci 
proporčních vztahů v prostorové tvorbě. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na 
prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Přednášky: 

1. Seznámení s obsahem předmětu a odbornou literaturou. 
2. Základní odborné pojmy - terminologický slovník. 
3. Sochařská tvorba a její základní disciplíny jako specifická kreativní činnost. 
4. J. V. Myslbek jako zakladatel moderního českého sochařství. 
5. A. Rodin- zakladatel moderního evropského sochařství. 
6. Myslbekovi žáci. 
7. Rodinovi žáci. 
8. Evropské sochařské směry, styly a skupiny. 
9. Umělecké směry, styly a skupiny v českých zemích. 
10. Významné osobnosti italského sochařství 20. století. 
11. Významní představitelé angl. sochařství 20. století. 
12. Bauhaus jako syntéza tvůrčích přístupů. 
13. Významné osobnosti Bauhausu, které ovlivnily další vývoj světového umění. 
14. Závěrečný test. 

 
Semináře: 
1. Seznámení s vlastnostmi sochařských materiálů, jejich přípravou a údržbou. 
2. Plastika organického objektu v několikanásobném zvětšení. 
3. Sádrový kvádr jako výchozí objem pro skulpturu objektu organické formy. 
4. Pracovní postup při tvorbě skulptury. 
5.-8. Základní hmotový rozvrh anatomické formy. 
9. Finalizace budování anatomické formy. 
10.-11. Anatomické detaily podle modelu. 
12.-14. Anatomické detaily podle modelu (odlévání v sádře). 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění, výkladový slovník. Academia, Praha 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha: Slovart, 2002. ISBN: 80-7209-402-5. 
DROSTE, Magdalena. Bauhaus 1919 - 1933. Kolín nad Rýnem 2002. 
GOMBRICH, Ernst. Hans. Příběh umění. Praha: Mladá Fronta, Argo, 1997. ISBN: 80-7203-143-0. Kapitola 27- 
Experimentální umění, s. 557- 597. Kapitola 28 - Příběh bez konce, s. 599- 638. 
McNAUGHTONOVÁ, Phoebe. Perspektiva a jiné optické klamy. Praha: Dokořán a. s., 2010. ISBN: 978-80-7363- 
297-7. 
PRECLÍK, Vladimír. Paměť sochařského portrétu. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1184-6. 
ZHOŘ, Igor. Hledání tvaru. Praha: Mladá Fronta, 1967. 

ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Avicenum Praha, 1977. 
Doporučená: 
HUYGHE, René. (vyd.). Umění a lidstvo: encyklopedie. Umění nové doby. Praha: Odeon, 1974. 
PETRASOVÁ, Taťána. LORENZOVÁ, HELENA. Dějiny českého výtvarného umění V. 1939-1958. Praha: Academia, 
2007. ISBN: 80-200-1390-3. 
PLATOVSKÁ, Marie., ŠVÁCHA, ROSTISLAV. Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958-2000. 2 sv., Praha: 
Academia, 2007. ISBN: 978-80-200-1489-6. 
THIELE, Carmela. Sochařství. Brno: Computer Press, 2004. ISBN: 80-251-0288-2. 
TROJAN, Raul., MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Fortuna 1996. ISBN 80-7168-329-9. 
ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-O4-25555-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do výtvarné kultury 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- písemný test 
- docházka 
- aktivní účast na semináři 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedení seminářů 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na základní terminologii oboru, periodizaci dějin umění a hierarchii jednotlivých druhů a 
oborů umění v průběhu dějinného vývoje. Vymezuje základní estetické kategorie a poskytne posluchačům 
základní přehled o náležitostech formální a ikonografické analýzy uměleckých artefaktů, které nabízejí 
možnosti využití ve výtvarných a receptivních činnostech ve výtvarné výchově na ZUŠ. Předmětem přednášek 
bude též vznik umění v pravěku a vývoj umění od nejstarších států (východní despocie) po starověké Řecko a 
Řím. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci studijních výstupů. 

 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 
1. Úvod do studia výtvarné kultury - základní pojmy, specifika předmětu a problematika analýzy uměleckého 
artefaktu ve vztahu k primárnímu vzdělávání (ZUŠ). 

2.-3. Vznik umění a vývoj pravěkých civilizací. 
4. Počátky nejstarších historických států (počátky východních despocií). 
5. Vrchol a význam starověkého Egypta. 
6. Proměny minojské a mykénské kultury a umění. 
7. Počátky starověkého Řecka, proměny civilizace a umění do tzv. klasické éry. 
8.-9. Klasické Řecko a vývoj helénistické civilizace. 

10. Etruskové - jejich kultura, umění a dědictví. 
11. Kultura a umění Římanů v době republiky a její krize. 
12. Umění a civilizace starověkého Říma za principátu. 
13. Proměny římské civilizace a umění v pozdním období a jeho konfrontace s barbarským světem. 
14. Dědictví pravěké a starověké civilizace v souvislosti s výtvarnými a receptivními činnostmi ve VV na ZUŠ. 

 

Semináře: 

1. Analýza současné situace ve výtvarné kultuře. Obsah a organizace seminářů. 
2. - 13. Studentské prezentace vybraných kulturních institucí. 
14. Hodnocení příprav realizovaných prezentací a jejich reflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
GIARDINA, Andrea, ed. Římský člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-072-5. 
GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0416-7. 

HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 2002. ISBN 80-401-22-856. 
HUYGHE, René (ed.), "Umění světa" Antické umění. Praha: Artia, 1972. (edice: Larousse. Umění a lidstvo). 
HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění pravěku a starověku. Praha: Artia, 1967. (edice: Larousse. Umění a 
lidstvo). 
PEČÍRKA a kol. Dějiny pravěku a starověku, I-II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství n. P., 1989. 
PIJOÁN, José. Dějiny umění I-III. Praha: Knižní klub, 2000. ISBN 80-7176-839-1. 



Doporučená: 
CLOTTES, Jean. Pravěké umění: evoluce člověka a kultury. Vyd. 1. Praha: Akademie veřejné správy, 2011. ISBN 
978-80-87207-04-8. 
FARTHING, Stephen, ed. Umění: od počátku do současnosti. V Praze: Slovart, 2012. ISBN 978-80-7391-622-0. 
GASKELL, Ivan a Salim KEMAL. The Language of Art History. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 
ISBN 0-521-44598-1. 
HUYGHE, R. (ed.). "Umění světa" Starověké kultury předního východu. Praha: Odeon, 1975. 
CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha: Ottovo 
nakladatelství v divizi Cesty, 2004. ISBN 8071819360. 
LEWIS-WILLIAMS, J. David. Mysl v jeskyni: vědomí a původ umění. Praha: Academia, 2007. Galileo, sv. 9. ISBN 
978-80-200-1518-1. 
Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Pomoc. kn. pro výuku společensko-věd. a esteticko-vých. předmětů 
ve SŠ a na gymnáziích. Praha: EWA, 1993. ISBN 80-85764-02-4. 

SVOBODA, Jiří A. Počátky umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1925-7. 
VERNANT, Jean-Pierre, ed. Řecký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2005. Člověk a jeho svět (Vyšehrad). 
ISBN 80-7021-731-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do intermediální tvorby 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce 
- hodnocení praktických výstupů předmětu 

- účast na seminářích 
- písemný test 

Garant předmětu MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty se základními oblastmi intermediální tvorby od 19. století po současnost. Na 
teoretické přednášky navazují prakticky zaměřené semináře. Předmět rozvíjí kreativitu studenta a jeho 
zkušenost s výtvarnými materiály. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci 
tvůrčích výstupů. 

 

Přednášky: 
1. Úvod do problematiky experimentů výtvarného umění, následná diskuse. 
2. Stručný přehled experimentů v umění 19. a první pol. 20. století. 
3. Stručný přehled vývoje experimentů v umění druhé pol. 20. a 21. století. 
4.-13. Experiment ve výtvarné výchově. 

14. Shrnutí obecných poznatků a zhodnocení seminárních prací. 
 
Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu a zadání projektů. 
2.-6. Společný projekt. 

7.-13. Individuální projekty. 
14. Zhodnocení výtvarných projektů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
ARMSTRONG, Conrad, ŠMARDOVÁ, Lucie, ed. 10 let Ateliéru intermediální konfrontace: 2003-2013. V 
Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013. ISBN 978-80-86863-71-9. 
HAVLÍK, Vladimír. Intermediální tvorba: mezi performancí a videoartem. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2012. ISBN 978-80-244-3153-6. 
CHILVERS, Ian, John GLAVES-SMITH a Ian CHILVERS. A dictionary of modern and contemporary art. 2nd ed. 
New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 9780199239665. 
LUCIE-SMITH, Edward. Artoday: současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1. 
MÜLLEROVÁ, Radka, Milan PERIČ a Milan KNÍŽÁK, ed. Metodologie výuky v Intermediální škole na Akademii 
výtvarných umění v Praze 1989-2007. Praha: Akademie výtvarných umění, 2007. ISBN 978-80-87108-01-7. 
Doporučená: 
ERMEN, Reinhard. Joseph Beuys. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007. Rowohlts 
Monographien. ISBN 978-3-499-50623-9. 
VANĚK, Jiří. Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice. Praha: ARSCI, 2015. ISBN 978-80-7420-044-1. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – základy malířských technik 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- písemný test 
- seminární praktické výtvarné výstupy 
- aktivní účast na semináři 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal., Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 

Obsahem seminářů je seznámení se v praktické rovině s technologií malířského materiálu a s jejich vlastnostmi. 
Převažují poznatky o technikách vodou ředitelných, jejich aplikacemi na různé podložky se všemi jejich 
specifikacemi. Tyto poznatky a zkušenosti jsou nezbytnými vhledem k historickému vývoji těchto malířských 
technik, ale i na nejčastěji používané malířské techniky ve výtvarných výukových hodinách. Součástí náplně 
předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 
1.-2. Úvod do problematiky předmětu, zadání všech úkolů. 
3. Akvarelová malba: škola anglická - vypracování zátiší v této technice a postupu. Formát A3. 
4. Akvarelová malba: škola francouzská - vypracování rostlinného motivu v této technice a postupu. Formát A3. 
5. Kvašová malba: vypracování autoportrétu v této technice a postupu. Formát A3. 
6. Temperová malba: vaječná tempera: iluminace - vypracování v této technice a postupu. Formát A3. 
7. Klihová malba: chromatický prostor - vypracování v této technice a postupu. Formát A3. 
8. Pastelová malba: portrét – vypracování v této technice a postupu. 
9.-13. Zadání volného tématu a individuálního výběru malířské techniky. Formát A2. 
14. Společná prezentace všech výtvarných výstupů a jejich hodnocení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
HESSOVÁ, Barbara. Abstraktní expresionismus. Bonn: Taschen, 2005. ISBN 978-80-7209-840-8. 
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba pro ZUŠ I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace kresebných studií 

- aktivní účast na seminářích 

- docházka 

Garant předmětu Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na kresebné i plastické studium hlavy podle modelu. Důraz je kladen na plné pochopení 
objemu, proporčních vztahů a budování anatomické stavby při využití pomocných sochařských materiálů. 
Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 
1.-2. Kresebné studie hlavy podle modelu. 
3.-7. Studie sádrového modelu hlavy. 

8.-13. Studie hlavy podle živého modelu. 
14. Zhodnocení vytvořených artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha: Slovart, 2002. ISBN 80-7209-402-5. 
DROSTE, Magdalena. Bauhaus 1919 - 1933. Kolín nad Rýnem 2002. 
GOMBRICH, Ernst. Hans. Příběh umění. Praha: Mladá Fronta, Argo, 1997. ISBN 80-7203-143-0. Kapitola 27- 
Experimentální umění, s. 557- 597. Kapitola 28 - Příběh bez konce, s. 599- 638. 
McNAUGHTONOVÁ, Phoebe. Perspektiva a jiné optické klamy. Praha: Dokořán a. s., 2010. ISBN 978-80- 
7363-297-7. 
PRECLÍK, Vladimír. Paměť sochařského portrétu. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1184-6. 
ZHOŘ, Igor. Hledání tvaru. Praha: Mladá Fronta, 1967. 

ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, 1977. 
Doporučená: 
HUYGHE, René. (vyd.). Umění a lidstvo: encyklopedie. Umění nové doby. Praha: Odeon, 1974. 
PETRASOVÁ, Taťána, LORENZOVÁ, Helena. Dějiny českého výtvarného umění V. 1939-1958. Praha: 
Academia, 2007. ISBN 80-200-1390-3. 
PLATOVSKÁ, Marie, ŠVÁCHA, Rostislav. Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958-2000. 2 sv., Praha: 
Academia, 2007. ISBN: 978-80-200-1489-6. 

THIELE, Carmela. Sochařství. Brno: Computer Press, 2004. ISBN: 80-251-0288-2. Academia, 2007. ISBN 978- 
80-200-1489-6. 

TROJAN, Raul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Fortuna 1996. ISBN 80-7168-329-9. 
ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-O4-25555-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – barva ve výtvarné edukaci 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- písemný test 
- docházka 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí přednášek, přednášející 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal., Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 

Obsahem předmětu je seznámení se s historickým vývojem malířských technik, s technologií malířského 
materiálu s jejich vlastnostmi, prostředky a jejich dalšími specifickými rysy. Tento vývoj je dokládán obrazovými 
zdroji a současně technologickým rozborem výtvarného díla. Předmět je propojen s blokem semináře, ve 
kterém budou prakticky ověřovány teoretické poznatky. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální 
příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Přednášky: 
1. Úvod do problematiky předmětu. Malířské techniky a technologie malířského materiálu. 
2.-3. Temperová malba, vaječná tempera na různých podložkách včetně. 

4. -5. Historie akvarelové malby, akvarelová technika na různých podložkách. 
6. Klihová malba a její využití v nástěnné malbě a scénografii. 
7. Historie kombinovaných malířských technik a jejich ukázky. 
8. Pastelová malba, anglický portrét. 

9. Akrylová malba, americký abstraktní expresionismus. 
10.-14. Seminární prezentace na dané téma. Rozbory, ukázky. Společné hodnocení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
LOSOS, Ludvík. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1990. ISBN 80-85277-46-8. 

SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika v malířské tvorbě. Praha:  SNTL Práce, 1973. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – malba I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/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 

- aktivní účast na seminářích 
- prezentace výtvarných artefaktů 
- docházka 

Garant předmětu Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 
Předmět seznamuje studenty s kompoziční výstavbou prostoru zátiší a jeho výrazovými malířskými prostředky. 
Důraz je kladen na kompoziční vztahy, modelaci světlem a stínem, budování prostoru a objemu, malířské 
rozlišování materiálů a povrchů. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci 
tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 

1. Úvod do problematiky předmětu a zadání výtvarného úkolu. 
2. Malířská studie geometrických těles – pastel. 
3. Malířská studie geometrických těles – poměry tonalit ve stupních šedi. 
4. Malířská studie drapérie – světlostní poměry šedých tónů. 
5. Malířská studie papíru – poměry tonalit ve stupních šedi. 
6. Malířská studie zahaleného zátiší – studium drapérie v lokální barevnosti. 
7.-8. Malířská studie zátiší s důrazem na barevný kontrast (pastel, tempera). 
9.-11. Malířská studie zátiší v chromatickém tonálním vyjádření. 

12.-13. Malířská studie zátiší s vyjádřením barevné nadsázky. 
14. Prezentace a hodnocení prací. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění- výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
BECKETT, Wendy. Toulky světem malířství. Praha: fortuna Print. 1996. ISBN 80-858-73-43-5. 
BROŽEK, J. Uvedení do práce s barvami. Ústí na Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995. Skripta. ISBN 80-7044- 
109-7. 

HANUŠ, K. O barvě: optická stránka barevnosti ve výtvarnictví. Praha: SPN, 1984. 
KUBIČKA, Roman. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 
80-247-9046-7. 
LOSOS, L. Malba. Praha: Aventinum, 2010. Výtvarné techniky. ISBN 978-80-7442-008-5. 
McNAUGHTONOVÁ, P. Perspektiva a jiné optické klamy, Praha: Dokořán, 2010, ISBN 978-80-7363-297-7. 
SIBLÍK, J. Giorgio Morandi. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1956. 

Doporučená: 
ABRAMOWICZ, Janet; MORANDI, Giorgio. Giorgio Marandi: The Art of Silence. New Haven: Yale University 
Press. 2004. 
GOETHE, Johann Wolfgang. Smyslově-morální účinek barev. Hranice: Fabula, 2004. ISBN 80-86600-13-0. 
HERTZSCH, Walter. Giorgio Morandi. Leipzig: Seemann Verlag, 1979. 

OLSEN, Scott Anthony. Záhadný zlatý řez, Praha: Dokořán 2009. ISBN 978-80-7363-195-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – základy zobrazovacích metod II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/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 

- praktické výtvarné výstupy na dané téma 
- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- aktivní účast na semináři 
- docházka 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.; Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 

Seminář se věnuje základním zobrazovacím metodám. Zabývá se jejich aplikací ve vztahu k otevřenému a 
zavřenému prostoru, pokouší se objevovat vzájemné vztahy mezi subjektem a vnímaným prostorem. Součástí 
náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu. Zadání úkolů na dané téma: médium prostor: objektivní a reálný 
v kontextu lidského vědomí. 
2.-4. Uzavřený ateliérový prostor a jeho jednotliviny, které vymezují konečnou hmotnost. Kresby tvořené za 
použití analytické lineární perspektivy. 
5.-7. Proporční vztahy v prostoru v kontextu lidského vědomí. Kresby tvořené za použití analytické lineární 
perspektivy. 

8.-10. Prázdný a plný prostor. Kresby tvořené bez použití analytické lineární perspektivy. 
11.-13. Zadání úkolu shrnujícího všechny dosavadní znalosti a zkušenosti z předcházejících seminářů. 
14. Společná prezentace a zhodnocení autorských artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
Povinná: 

BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
ZELL, MO. Škola kreslení a modelování. Nástroje a techniky pro 2D a 3D reprezentace. Praha: Slovart, 2009. 
ISBN 978-80-7391-154-6. 

Doporučená: 
BOWKETT, Steve. Kresli jako architekti. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5675-2. 
HOLL. Steven, Paralaxa. Brno: ERA Group, 2003. ISBN 80-86517-68-3. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura pro ZUŠ I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- písemný test (přednáška) 
- reflexe dílčích výstupů předmětu 
- aktivní účast na semináři 
- docházka na semináři 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá širším přehledem počátků křesťanské kultury a konkrétních vývojových změn v umění 

raného a vrcholného středověku ve vztahu k výtvarným a receptivním činnostem ve výtvarné výchově na ZUŠ. 

Vymezí základní periodizaci dějin umění v tomto období a zaměří se na rozbor vybraných uměleckých artefaktů 

v historickém a kulturním kontextu jejich vzniku. Semináře mají formu studenty připravených prezentací 

týkajících se vlastních návštěv muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Program seminářů (víceméně 

flexibilní) je naplňován informacemi o současné situaci ve výtvarné kultuře v ČR i v zahraničí. Součástí náplně 

předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci studijních výstupů. 

 
Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 

1-2. Počátky křesťanské výtvarné kultury a její vztah k primárnímu vzdělávání (ZUŠ). 

3. Stěhování národů, konstituce barbarských států západní Evropy a jejich nové umělecké a kulturní projevy. 

4. Byzantské umění zlatého věku a jeho antické kořeny a do středověku mířící perspektivy. 

5. Vývoj umění a kultury barbarských států v západní Evropě - specifické rysy vizigótského, iroskotského, 

franckého a langobardského prostředí. 

6. Umění předrománské: karolínská renesance. 

7. Umění předrománské: ottonská renesance. 

8. Umění velkomoravské v kontextu s karolínskou a byzantskou kulturou. 
9. Vznik civilizace vrcholného středověku a její kulturně historický kontext v západní a střední Evropě. 

10.-11. Vznik a vrchol románského umění v západní Evropě. 

12. Vznik a vrchol románského umění v Itálii. 

13-14. Románské umění v Čechách 11. a 12. století v kontextu s ostatními evropskými zeměmi. 

 
Semináře: 

1. Analýza současné situace ve výtvarné kultuře. Obsah a organizace seminářů. 

2. - 13. Studentské prezentace vybraných kulturních institucí. 
14. Hodnocení příprav realizovaných prezentací a jejich reflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Dějiny českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. s. 405-683. 

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. Klub čtenářů. ISBN 80-207-0416-7. 

HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 2002. ISBN 80-401-22-856. 

LE GOFF, Jacques, ed. Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-274-8. 

PIJOÁN, José. Dějiny umění II-IV. Praha: Knižní klub, 2000. ISBN 80-7176-839-1. 

ROYT, Jan a Hana ŠEDINOVÁ. Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha: 

Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0740-5. 

ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0963-0. 



Doporučená: 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Aleš HOMOLA a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, 

Slované, Arabové. Praha: Vyšehrad, 2006. Historica (Vyšehrad). ISBN 80-7021-787-1. 

CALKINS, Robert G. Monuments of medieval art. New York: Dutton, c1979. ISBN 0-525-47561-3. 

COLLINS, Roger. Evropa raného středověku 300-1000. Praha: Vyšehrad, 2005. Dějiny Evropy (Vyšehrad). ISBN 

80-7021-660-3. 

FARTHING, Stephen, ed. Umění: od počátku do současnosti. Praha: Slovart, 2012. ISBN 978-80-7391-622-0. 

GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Jedinec a společnost středověkého Západu. Praha: Argo, 2016. Každodenní život. 

ISBN 978-80-257-1871-1. 

GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta, 1978. 

CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha: Ottovo 

nakladatelství v divizi Cesty, 2004. ISBN 8071819360. 

LE GOFF, Jacques a Jean-Claude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80- 

7429-130-2. 

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0206-7. 

MERHAUTOVÁ, Anežka. Raně středověká architektura v Čechách. Praha: Academia, 1971. 

ROYT, Jan. Středověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 8024602652. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – tvorba v plenéru I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- aktivní účast na kurzu 
- prezentaci výtvarných artefaktů 

Garant předmětu Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Zapojení garanta do výuky předmětu vyučující 

Vyučující 

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 

Pětidenní plenérový kurz prohlubuje nabyté znalosti a dovednosti studenta při aplikaci zobrazovacích metod. 
Otevřený prostor a chápání vztahu člověka a horizontu v krajině je základním médiem tohoto předmětu. 

 
Náplň kurzu: 
Materiály pro práci v plenéru. 
Lokace stanoviště – zásady, výběr, vhodnost, krajinné motivy. 
Kompoziční řešení – krajinné plány, lineární a vzdušná perspektiva, formát. 
Kresba krajiny – skicy, výběr prvků. 
Kresba architektury - lineární perspektiva, světlo a stín, proporce. 
Malba krajiny – akvarelové skicy, práce s barevným valérem. 
Korektury, průběžné a závěrečné hodnocení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-29-2. 
HOLL Steven. Paralaxa. Brno: Era, 2003, ISBN 80-86517-68-3. 
HRON, Josef. Jak malovat krajinu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 
LOSOS, Ludvík. Malba. Praha: Aventinum, 2010. Výtvarné techniky. ISBN 978-80-7442-008-5. 
MACHOTKA, Pavel. Cézanne: krajina jako umění. Ilustrace Paul CÉZANNE. Řevnice: Arbor vitae, 2014. ISBN 
978-80-7467-057-2. 
ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2018. ISBN 978-80-904268-5-6. 

TEISSIG K. Techniky kresby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2. 
Doporučená: 

ANDREWS, Malcolm. Landscape anc Western Art. OUP Oxford. 1999. ISBN-10. 0192842331. 
KASTNER, Jeffrey. Land and Environmental Art (Themes and movements) (Paperback). Phaidon Press. 2010. 
ISBN-10: 0714856436. 
LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2003. ISBN 80-86386-27-9. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura – exkurze I 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13hod./sem. kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace projektu 
- docházka 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Program odborné exkurze je poměrně flexibilní podle aktuální nabídky kulturních institucí – galerií, muzeí (např. 
NG Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, krajská a regionální muzea atp.) a dalších specializovaných 
institucí (objekty NPU, archivy atp.) zaměřených na starší období výtvarné kultury v českých zemích. Formou 
urbanistické procházky a návštěvy konkrétního programu ve výše jmenovaných institucích je skrze předem 
připravenou prezentaci u posluchačů ověřována jejich schopnost aplikovat v praxi teoretické znalosti získané v 
předmětech týkajících se výtvarné kultury a dalších. Program exkurze je volen s ohledem na RVP pro ZUŠ. 
Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci studijních výstupů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Jednotlivé tituly se odvíjí podle konkrétního programu exkurze, který je flexibilní. 
Monografické studie k jednotlivým památkám dle aktuálního výběru studentů. 
Doporučená: 

Katalogy sbírek NG: http://sbirky.ngprague.cz/ 
Expozice NG Praha: https://www.ngprague.cz/budova/klaster-sv-anezky-ceske/ 
Oficiální internetové stránky Národního památkového ústavu a jednotlivých objektů: https://www.npu.cz/cs 
Oficiální internetové stránky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze: https://www.upm.cz/ 
Oficiální internetové stránky Správy Pražského hradu: https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 

http://sbirky.ngprague.cz/
https://www.ngprague.cz/budova/klaster-sv-anezky-ceske/
https://www.npu.cz/cs
https://www.upm.cz/
https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Lidské tělo ve výtvarné kultuře 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 1/ LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce 
- písemný test 

Garant předmětu MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející 

Vyučující 

MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je orientace v modelech uplatňování a důvodech zobrazování lidského těla ve výtvarné kultuře. 
Student bude seznámen s vývojem zobrazovacích kánonů napříč staletími a osvojí si základní odbornou 
terminologii. V rámci diskusí, které budou součástí přednášek, bude kladen důraz na teoretickou přípravu a na 
stupeň pochopení a rozvíjení problematiky přednášek. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava 
na prezentaci studijních výstupů. 

 
Přednášky: 
1. Úvod do problematiky a spektra náhledů na obor dějiny umění. 
2. Anatomie a její terminologie. 
3. Zobrazování těla v primitivních kulturách (pravěk a živoucí animistická náboženství). 
4.-5. Kánony zobrazování lidského těla ve starověku a spojená symbolika. 

6.-7. Kánony zobrazování lidského těla v novověku a spojená symbolika. 
8. Licence, hyperbolické zobrazení a další příklady přizpůsobení vnímané skutečnosti umělci. 
9.-10. Lidské tělo ve výtvarné kultuře 20. století. 
11. Gender Studies. 
12. Psychosociální tělo (poruchy příjmu potravy atd. v odrazu uměleckého díla). 
13.-14. Resumé problematiky a diskuse. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
AJVAZ, Michal, Ivan M. HAVEL a Monika MITÁŠOVÁ, ed. Prostor a jeho člověk. Praha: Vesmír, 2004. ISBN 80- 
85977-60-5. 
DAVY, Marie-Madeleine. Románská symbolika: duch 12. století. Praha: Malvern, 2014. ISBN 978-80-87580-77-6. 
HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Přeložil Allan PLZÁK. Praha: Paseka, 2008. ISBN 978- 
80-7185-902-4. 
REZEK, Petr. Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a sedmdesátých let. Praha: Jan Placák - Ztichlá klika, 2010. 
ISBN 978-80-903898-5-4. 
SHANE, Robert (ed.). Body of Art. London: Phaidon, 2015. ISBN: 9780714869667. 

Doporučená: 
ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-257-1433-1. 
ECO, Umberto, ed. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2015. ISBN 978-80-7203-893-0. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Intermediální tvorba I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce 
- hodnocení praktických výstupů předmětu 
- písemný test 

Garant předmětu MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

MgA. Petr Brožka, Ph.D 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá koncepcemi ve výtvarném umění druhé poloviny 20. století a možnostmi jejich uplatnění  v 
rámci výuky výtvarné výchovy na ZUŠ. V rámci semináře bude kladen důraz na teoretickou přípravu a kolokviální 
pohovor, kreativitu a stupeň pochopení problému v artefaktech, které vzniknou v rámci semináře. Součástí 
náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Přednášky: 
1.-2. Úvod od uměleckých směrů 2. poloviny 20. století. 
3. Opouštění moderny 1940-1950 - abstraktní expresionismus, umění akce, instalace. 
4. 60. léta: pop-art, land-art, minimalismus. 
5. 60. léta: konceptuální umění. 
6. 60. léta: videoart. 
7. 70. léta: performance a body art. 
8. Teoretická reflexe paradigmatu postmoderní společnosti. 
9. 70. léta: postmoderna v malířství a sochařství. 
10. 70. léta: inscenovaná fotografie. 
11. 80. léta: angažované umění. 

12. 80. léta: site specific a trendy umění ve veřejném prostoru. 
13. Situace a náhled současného umění: 90. léta – současnost. 
14. Debata o možnostech aktuálního umění a jeho budoucnosti. 

 

Semináře: 
1. Skici k obrazu nebo koláži prolínajícím abstraktní expresionismus v kombinaci s přístupem pop-artu. 
2.-3. Obraz nebo koláž prolínající abstraktní expresionismus v kombinaci s přístupem pop-artu. 

4. Minimalistický objekt – skici. 
5. Minimalistický objekt či obraz. 
6. Konceptuální dílo – skici. 
7. Konceptuální dílo. 
8. Videoart – příprava. 
9. Společné natáčení videoartu – realizace. 
10. Performance - příprava a realizace. 
11. Společná příprava performance nebo happeningu. 
12. Inscenovaná fotografie - příprava a realizace. 
13. Společné budování scény pro inscenovanou fotografii. 
14. Sociální aspekty ve výtvarném umění - ideové návrhy. 
13. Společné budování scény pro inscenovanou fotografii. 
14. Sociální aspekty ve výtvarném umění - ideové návrhy. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
GLADWELL, Malcolm. Mžik: jak myslet bez přemýšlení. Praha: Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-097-3. 
HAVLÍK, Vladimír, ed. Akce a reakce: performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4619-6. 
KWON, Miwon. One palce after another: Site specific Art. London: MIT press, 2004. ISBN 978-02-624-126-5 
MARZONA, Daniel, GROSENICK, Uta, ed. Minimalismus. Praha: Slovart, 2005. ISBN 80-7209-670-2. 
ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 
2011. Edice VVP AVU. ISBN 978-80-210-5707-4. 
Doporučená: 
KESNER, Ladislav ml. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. 
Praha: Argo a Národní galerie, 2000. ISBN 80-7035-155-1. 
SCRUTON, Roger. Estetické porozumění: eseje o filozofii, umění a kultuře. Brno: Barrister & Principal, 2005. 
Studium (Barrister & Principal). ISBN 80-85947-92-7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba pro ZUŠ II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace výtvarných artefaktů 

- aktivní účast na seminářích 

- docházka 

- písemný test 

Garant předmětu Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecným vývojem reliéfu v dějinách umění a s podrobnými základy 
tvorby nízkého, vysokého a zahloubeného reliéfu (inspirační zdroje; kresebné studie; přípravné reliéfní 
modely; budování sochařského tvaru: světlo, stín, struktury). V seminářích si budou studenti osvojovat 
dovednosti při tvorbě reliéfu. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci 
tvůrčích výstupů. 

 

Přednášky: 
1. Úvod do problematiky: vymezení pojmu, nejstarší typy reliéfu, inspirační zdroje. 
2.-3. Reliéfy velkých civilizací středního východu. 
4. Reliéf egyptský. 
5. Reliéf na indickém subkontinentu. 
6. Reliéf na území Číny. 
7. Reliéf předkolumbovské Ameriky a Oceánie. 
8. Reliéf africký. 

9.-10. Reliéf středomořské oblasti. 
11. Reliéf románský a gotický. 
12. Reliéf renezanční. 
13. Reliéf barokní. 
14. Reliéf od secese k současnosti. 

 
Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu a zadání výtvarného úkolu. 
2.-3. Příprava malých reliéfních modelů podle kresebných studií. 
4.-5. Technika reliéfu v praxi, modelování dle sádrového modelu reliéfu. 
6.-7. Modelování reliéfu dle sádrového trojrozměrného modelu. 

8.-14. Modelování figury v reliéfu dle živého modelu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění, výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha: Slovart, 2002. ISBN: 80-7209-402-5. 
DROSTE, Magdalena. Bauhaus 1919 - 1933. Kolín nad Rýnem, 2002. 

GOMBRICH, Ernst. Hans. Příběh umění. Praha: Mladá Fronta, Argo, 1997. ISBN: 80-7203-143-0. Kapitola 27- 
Experimentální umění, str. 557- 597. Kapitola 28 - Příběh bez konce, str. 599- 638. 
McNAUGHTONOVÁ, Phoebe. Perspektiva a jiné optické klamy. Praha: Dokořán a. s., 2010. ISBN: 978-80-7363- 
297-7. 
PRECLÍK, Vladimír. Paměť sochařského portrétu. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1184-6. 



ZHOŘ, Igor. Hledání tvaru. Praha: Mladá Fronta, 1967. 
ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, 1977. 
Doporučená: 

HUYGHE, René. (vyd.). Umění a lidstvo: encyklopedie. Umění nové doby. Praha: Odeon, 1970. 
PETRASOVÁ, Taťána. LORENZOVÁ, HELENA. Dějiny českého výtvarného umění V. 1939-1958. Praha: Academia, 
2007. ISBN: 80-200-1390-3. 
PLATOVSKÁ, Marie., ŠVÁCHA, ROSTISLAV. Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958-2000. 2 sv., Praha: 
Academia, 2007. ISBN: 978-80-200-1489-6. 
THIELE, Carmela. Sochařství. Brno: Computer Press, 2004. ISBN: 80-251-0288-2. 
TROJAN, Raul., MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Fortuna 1996. ISBN 80-7168-329-9. 
ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-25555-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura pro ZUŠ II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- písemný test 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět nabízí posluchačům širší přehled vývoje umění a evropské civilizace od dědictví románského slohu ke 
vzniku, šíření a vývoji gotiky. Vlastní gotické umění je sledováno až k počátkům 15. století. Vývoj umění 
vymezené etapy v základních obrysech propojuje evropské a české umění do širšího kulturně historického 
kontextu ve vztahu k výtvarnému vzdělávání na ZUŠ. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální 
příprava na prezentaci studijních výstupů. 

 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 
1. Dědictví románského umění a civilizace v kontextu pozdně románské etapy vývoje a vzniku gotického 
umění v souvislosti s výtvarnou výchovou na ZUŠ. 

2.-4. Vývoj výtvarné kultury v období gotiky ve Francii. 
.5-6. Šíření gotického umění do zemí záalpské Evropy. 
7. Specifika italské kultury a umění 13. století. 
8. Počátky gotického umění v Čechách v kontextu civilizace a kultury posledních Přemyslovců. 
9. Počátky lucemburské gotiky v kontextu evropského vývoje. 
10.-11. Doba Karla IV. a význam umění našich zemí pro vývoj evropské civilizace. 
12. Civilizace a umění doby Václava IV. v kontextu mezinárodního gotického stylu kolem r. 1400. 
13. Umění vrcholného středověku a význam husitství pro naše země a evropskou reformaci. 
14. Italská protorenesance a počátky renesanční kultury. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BARTLOVÁ, Milena. Poctivé obrazy: deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Praha: Argo, 2001. 
ISBN 80-7203-365-4. 
Dějiny českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. s. 405-683. 
GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. Klub čtenářů. ISBN 80-207-0416-7. 
LE GOFF, Jacques, ed. Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-274-8. 
PIJOÁN, José. Dějiny umění II-IV. Praha: Knižní klub, 2000. ISBN 80-7176-839-1. 
KUTHAN, Jiří a Jan ROYT. Karel IV.: císař a český král - vizionář a zakladatel. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové 
noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-460-7. 
ROYT, Jan a Hana BLOCHOVÁ, FAJT, Jiří, ed. Magister Theodoricus - dvorní malíř Karla IV.: umělecká výzdoba 
posvátných prostor hradu Karlštejna. Praha: Národní galerie, 1997. ISBN 80-7035-142-x. 
Doporučená: 
BAREŠ, Petr. Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře. Praha: Národní památkový ústav, ústřední 
pracoviště, 2010. Práce (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-87104-75-0. 
BARTLOVÁ, Milena a Michal ŠRONĚK, ed. Public communication in European reformation: artistic and other 
media in Central Europe: 1380-1620. Přeložil Barbara DAY. Prague: Artefactum, 2007. ISBN 80-86890-15-5. 
CALKINS, Robert G. Monuments of medieval art. New York: Dutton, c1979. ISBN 0-525-47561-3. 
GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Jedinec a společnost středověkého Západu. Praha: Argo, 2016. Každodenní život. 
ISBN 978-80-257-1871-1. 

GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta, 1978. 
HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 2002. ISBN 80-401-22-856. 



CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha: Ottovo 
nakladatelství v divizi Cesty, 2004. ISBN 8071819360. 
KUTHAN, Jiří a Jan ROYT. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: svatyně českých patronů a králů. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 
ISBN 978-80-7422-090-6. 

KUTHAN, Jiří. Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. Praha: Academia, 1983. 
LE GOFF, Jacques a Jean-Claude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80- 
7429-130-2. 
LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0206-7. 
ROYT, Jan a Hana ŠEDINOVÁ. Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha: 
Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0740-5. 

ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0963-0. 
ROYT, Jan. Středověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 8024602652. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – základy grafiky 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- ústní zkouška 
- seminární praktické výtvarné artefakty 
- aktivní účast na semináři 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Stručná anotace předmětu 

Hlavní náplní předmětu je historický vývoj výtvarného oboru – grafiky. Nedílnou součástí je i vymezení hledisek, 
postupů jednotlivých grafických technik. Část je také směřována k otázkám k uměleckému a společenskému 
významu tohoto oboru. V části seminářů budou prohlubovány grafické znalosti a dovednosti. Součástí náplně 
předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 
Přednášky: 

1. Úvod do problematiky předmětu a jeho významu. 
2. Volná grafika, její počátky, význam, obecné pojmy. 
3. Hlavní představitelé a zakladatelé volné grafiky. 
4. Lucas Cranach st. (1427-1553); Andrea Mantegna (1431-1506); Albrecht Dürer (1471-1528). 
5. Rembrandt van Rijn (1606-1669). 
6. Václav Hollar a jeho grafická tvorba (1607-1677). 
7. Francisco Goya a jeho grafická tvorba (1746-1828). 
8.-9. Grafika 20. století v Evropě. 
10. Grafika 20. století v Americe. 
11.-12. Grafická současnost. 
13.-14. Grafická bienále v Evropě ve 21. stol. 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu, zadání tématu. 
2. Společná diskuse nad jednotlivými koncepty studentů, studium inspiračních zdrojů. 
3. Práce ve skicáku A3, vytvoření návrhů, společné zhodnocení. 
4.-5. Začínající grafické práce na projektu, průběžná konzultace. 
6. Průběžné hodnocení grafické činnosti a řešení obrazové plochy. 
7-8. Řešení tisku, soutisku, výběr kombinovaných technik 

9. Řešení a hodnocení tisku a soutisku při kombinovaných grafických technikách. 
10. Dokončovací práce grafického projektu, průběžná konzultace. 
11. Dokončení autorské grafické práce a společná konfrontace. 
12-13. Dokončení grafických prací. 
14. Obsahové a formální hodnocení, společná diskuse nad předmětem a jeho významem. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
CAVE, Roderick, AYADOVÁ Sara. Knihy. Praha: Slovart, 2014. ISBN 978-80-7529-021-2. 

GRAPHEION. Mezinárodní revue o současné grafice, umění knihy, tisku a papíru. Praha: 2006. ISSN 1211-6890. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura – exkurze pro ZUŠ I 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13hod./sem. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace projektu 
- docházka 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Program odborné exkurze je poměrně flexibilní podle aktuální nabídky kulturních institucí – galerií, muzeí (např. 
NG Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, krajská a regionální muzea atp.) a dalších specializovaných 
institucí (objekty NPU, archivy atp.) zaměřených na období novověku a 20. století ve výtvarné kultuře v českých 
zemích. Formou urbanistické procházky a návštěvy konkrétního programu ve výše jmenovaných institucích je 
skrze předem připravenou prezentaci u posluchačů ověřována jejich schopnost aplikovat v praxi teoretické 
znalosti získané v předmětech týkajících se výtvarné kultury a dalších. Program exkurze je volen s ohledem na 
RVP na ZUŠ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Jednotlivé tituly se odvíjí podle konkrétního programu exkurze, který je flexibilní. 
Monografické studie k jednotlivým památkám dle aktuálního výběru studentů. 
Průvodce po jednotlivých lokalitách dle aktuálního výběru studentů. 

Doporučená: 
Katalogy sbírek NG: http://sbirky.ngprague.cz/ 
Expozice NG Praha: https://www.ngprague.cz/budova/sternbersky-palac/; 
https://www.ngprague.cz/budova/zamek-zdar-nad-sazavou/; https://www.ngprague.cz/budova/veletrzni- 
palac/; https://www.ngprague.cz/budova/palac-kinskych/; https://www.ngprague.cz/budova/salmovsky- 
palac/ 
Oficiální internetové stránky Národního památkového ústavu a jednotlivých objektů: https://www.npu.cz/cs 
Oficiální internetové stránky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze: https://www.upm.cz/ 
Oficiální internetové stránky Správy Pražského hradu: https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky 
Oficiální internetové stránky Alšovy jihočeské galerie: https://www.ajg.cz/ 
Oficiální internetové stránky Galerie Rudolfinum v Praze: https://galerierudolfinum.cz/cs/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 

http://sbirky.ngprague.cz/
https://www.ngprague.cz/budova/sternbersky-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/zamek-zdar-nad-sazavou/
https://www.ngprague.cz/budova/veletrzni-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/veletrzni-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/veletrzni-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/salmovsky-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/salmovsky-palac/
https://www.npu.cz/cs
https://www.upm.cz/
https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky
https://www.ajg.cz/
https://galerierudolfinum.cz/cs/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – kresba I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární výtvarné artefakty 
- aktivní účast na semináři 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář se věnuje technikám kresby a dalším netradičním přístupům tohoto výtvarného média. Semináře se 
zaměřují na výtvarné vyjádření imaginace a na aplikace výtvarných experimentací za pomoci výrazových 
prostředků kresby. Praktické úkoly mají za cíl nalézat uplatnění v rámci plošné tvorby na ZUŠ. Student se 
prezentuje kresebným artefaktem. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci 
tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu. Zadání tématu pro jednotlivé okruhy kresebných technik. 
2.-3. Kresba rudkou a uhlem. Vybrané téma. Formát A2. 
4.-5. Kresba lavírovaná. Vybrané téma. Formát A2. 
6.-7. Frotáž a její imaginace. Formát 4 x A4. 

8.-13. Zadání semestrální práce na volné téma. Kombinované techniky a experimentace. Formát 2 x A2. 
14. Prezentace a zhodnocení autorských artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
Povinná: 

BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 

SPIES, Werner. Max Ernst: frottages. London: Thames & Hudson, 1969. 

TEISSIG, Karel. Technika kresby. Praha: Artia, 1986. ISBN 37-007-86. 
ZELL, Mo. Škola kreslení a modelování. Nástroje a techniky pro 2D a 3D reprezentace. Praha: Slovart, 2009. 
ISBN 978-80-7391-154-6. 

ZOLLNER, Frank. Michelangelo. Berlin: Taschen, 2017. ISBN 978383653357. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – malba II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

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 

- aktivní účast na seminářích 
- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

Garant předmětu Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá malířskou studií portrétu. Cílem semináře je získat zkušenosti a dovednosti při tvorbě 
autoportrétu, portrétu podle sádrových a živých modelů. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální 
příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu; představení inspiračních zdrojů. 
2. Kresebná studie lebky (pastel). 
3. Malba studie lebky – poměry tonalit ve stupních šedi. 
4. Malířská studie drapérie - zahalená busta (chromatické tonální vyjádření). 
5.- 6. Malířská studie busty - poměry tonalit ve stupních šedi. 

7.- 9. Malba autoportrétu za pomocí zrcadla. 
10. Malířská studie živého modelu (interpretace dle vybraného autora). 
11.- 13. Malířská studie živého modelu – chromatické tonální vyjádření. 
14. Prezentace a hodnocení prací. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BROŽEK, J. Uvedení do práce s barvami. Ústí na Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995. Skripta. ISBN 80-7044- 
109-7. 

PETŘÍČEK, Radek. Výtvarná anatomie. Napajedla: Radek Petříček, 2017. ISBN 978-80-270-0099-9. 
KUBIČKA, Roman. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 
80-247-9046-7. 
LOSOS, L. Malba. Praha: Aventinum, 2010. Výtvarné techniky. ISBN 978-80-7442-008-5. 
ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, 1977. 
SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X. 
AUMONT, Jacques. Obraz. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-045-7. 

Doporučená: 
SMEE, Sebastina. Lucian Freud: beholding the animal. Köln: Taschen, 2009. ISBN 978-3-8365-1249-7. 
HOCKNEY, David. Tajemství starých mistrů. Praha: Slovart, 2003. ISBN 80-7209-474-2. 
ŠIKL, Radovan. Zrakové vnímání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3029-5. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – volná grafika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/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 

- seminární práce 
- aktivní účast na semináři 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zaměřuje na realizaci volné grafiky se snahou o individuální grafický projev, s vědomím správného 
uchopení grafických výtvarných prvků. Důraz je kladen na grafickou technickou vyspělost a samostatné 
aplikování tiskových grafických postupů. Semináře se zaměřují na dvourozměrné tvůrčí činnosti s papírovým 
médiem, přičemž sledují jeho uplatnění v rámci plošné tvorby na ZUŠ. Součástí náplně předmětu je průběžná 
individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 

1. Úvod do problematiky předmětu.  Zadání vybraných témat. 
2.-3. Kresebné přípravy pro grafickou realizaci, společná konfrontace nad danými výstupy. Rozvoj sebereflexe. 
4.-7. Tvorba na grafické matrici, průběžná konzultace. 
8.-10. Průběžné tiskové zkoušky, následné grafické retuše. 
10.-13. Samostatná realizace grafického tisku 
14. Společné hodnocení všech vytvořených grafik v rámci semináře. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha, Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5.  
GRAPHEION. Evropské revue o současné grafice, umění, tisku a papíru. Praha: 1997- 2000. ISSN 1211-6890. 
GRAPHEION. Mezinárodní revue o současné grafice, umění knihy, tisku a papíru. Praha: Ročenka 2005. ISSN 
1211-6890. 
KLÍNKOVÁ, Hana. Josef Váchal. Kniha vzpomínek. Praha: PNP, 2016. ISBN 978-80-87376-32-4. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba pro ZUŠ III 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární praktické výtvarné artefakty 
- aktivní účast na seminářích 
- docházka 

Garant předmětu Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář se zabývá současným keramickým designem s ohledem na českou i světovou autorskou tvorbu 
s volnou nebo užitnou funkcí. Výsledkem tvůrčího procesu jsou keramické artefakty. Součástí náplně 
předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 
Semináře: 

1. Úvod do problematiky předmětu. Představení inspiračních zdrojů. 
2. Studium a skicování vybraného tématu. 
3.-13. Individuální práce na návrhu, tvorbě, výpalu a povrchové úpravě. 
14. Rozbor práce, závěrečné hodnocení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BRAMSTON, David. Design výrobků - Hledání inspirace. Brno: Computer Press a.s., 2010. ISBN 978-80-251- 
2914-2. 
FIELL, Charlotte. Design 20. století. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2575-1. 
KIADÓ, Vince. Design. Praha: Slovart a. s., 2009. ISBN 978-80-7391-330-4. 
KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2009. ISBN 978-80-86863-28-3. 
MORANT, Henry. Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha: Odeon, 1983. 
RADA, Pravoslav. Keramika. Praha: Avicenum, 2007. ISBN 978-80-86858-45-6. 
RILEYOVÁ, Noël. Dějiny užitého umění. Praha: Slovart, 2003. ISBN 80-7209-549-8. 
WEISS, Gustav. Keramika-Umění z hlíny. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1954-8. 
Doporučená: 
KULKA, Jiří. Psychologie umění. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2329-7. 
PELCL, Jiří. x design, objektive x objektive. Brno: Era Group, 2006 ISBN 80-7366-066-0. 
RADA, Pravoslav. Slabikář keramika. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-419-3. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura pro ZUŠ III 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- písemný test 
- ústí zkouška 
- seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na podrobný vývoj renesančního umění a civilizace od konce 14. století po 16. století. 
Přednášky postupují od  konfrontace  kultury  mezinárodní  gotiky  s  italskou  renesancí  15.  století  v Itálii  a v 
záalpských zemích až k evropskému manýristickému umění 16. století, a to v kontextu evropského a českého 
prostředí. Dále jsou představeny vybrané umělecké osobnosti evropské renesance. Témata jsou sledována s 
ohledem na další vývoj evropského umění doby baroka v souvislosti s výtvarným vzděláváním na ZUŠ. Součástí 
náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci studijních výstupů. 

 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 
1. Rozkvět renesance v Itálii a jeho kulturně historický kontext v souvislosti s RVP pro ZUŠ. 
2.-4. Italská renesanční výtvarná kultura. 

5.-6. Významné umělecké osobnosti renesanční Itálie. 
7. Vývoj italského manýrismu. 
8.-10. Renesanční umění v ostatních zemích Evropy - shody i odlišnosti od vývoje soudobé Itálie. 

11. Záalpské umění v době renesance. 
12.-13. Kultura a umění českých zemí 16. století a počátky rudolfínského umění. 
14. Rudolfínské umění a evropská civilizace pozdního manýrismu a její význam pro vznik baroka. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BURKE, Peter. Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0589-5. 
Dějiny českého výtvarného umění I/2, II/1. Praha: Academia, 1989. ISBN 80-200-0069-0. 
FUČÍKOVÁ, Eliška. Praha renesanční. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. Praha 
(Karolinum). ISBN 978-80-2463-506-4. 
GARIN, Eugenio, ed. Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-653-0. 
GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. Klub čtenářů. ISBN 80-207-0416-7. 
HUYGHE, René (ed.). Umění renesance a baroku. Praha: Odeon, 1970. 
VASARI, Giorgio. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. Praha: Mladá fronta, 1998. ISBN 
8020406972. 

Doporučená: 
CAPRETTI, Elena. Velcí mistři italského výtvarného umění. Frýdek-Místek: Alpress, 2002. ISBN 80-7218-758-9. 
ECO, Umberto, ed. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0. 
ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-677-7. 
FUČÍKOVÁ, Eliška, Beket BUKOVINSKÁ a Ivan MUCHKA. Umění na dvoře Rudolfa II. Praha: Aventinum, 1991. 
ISBN 80-85277-04-2. 
FUČÍKOVÁ, Eliška. Praha rudolfínská. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2264-4. 
HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 2002. ISBN 80-401-22-856. 
HLOBIL, Ivo a Eduard PETRŮ. Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha: Academia, 1992. 
CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha: Ottovo 
nakladatelství v divizi Cesty, 2004. ISBN 8071819360. 
LEONARDO a F. TOPINKA. Úvahy o malířství. Praha: Gryf, 1994. ISBN 80-85829-06-1. 



PÁNEK, Jaroslav. Rudolfinská Praha: 1576-1612 : průvodce = Rudolfine Prague : 1576-1612 : a guidebook. 
Praha: Středoevropská galerie a nakladatelství, 2006. Detail. ISBN 978-80-902258-4-8. 
SCIACCA, Christine. Florence at the dawn of the Renaissance: painting and illumination, 1300-1350. Los 
Angeles: The J. Paul Getty Museum, [2012]. ISBN 978-1-60606-126-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura – exkurze pro ZUŠ II 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace projektu 
- ústní pohovor 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači se v rámci předmětu Výtvarná kultura – Exkurze pro ZUŠ II seznámí s různými interdisciplinárními 
přístupy, které zahrnuje oblast výtvarné kultury. Tyto možnosti se uplatňují v rozmanitých profesích počínaje 
historiky umění a umělci samotnými a v neposlední řadě i učiteli výtvarné výchovy na ZUŠ. Důležitým tématem 
je systém památkové péče v České republice a v zahraničí ve spojitosti s mezinárodními organizacemi, které se 
věnují ochraně památek, podporují kulturu a vzdělání (UNESCO). Posluchači se ve svých projektech zaměří na 
jednotlivé české i zahraniční památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, jejichž 
znalost mohou využít ve své budoucí praxi. 
Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 
1.-2. Interdisciplinární přístupy v rámci výtvarné kultury. 
3.-4. Umělci na cestách – jednotlivé generace českých umělců v zahraničí. 
5.-6. Ochrana kulturních památek; Národní památkový ústav. 
7. UNESCO. 
8.-12. Památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v ČR. 
13.-14. Památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO ve vybraných zahraničních 
destinacích. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
CZUMALO, Vladimír, Ivana MAXOVÁ a Karel KIBIC. Péče o architektonické dědictví: sborník prací: vybrané 
kapitoly k tématu. Praha: Idea servis, 2008. Památková péče. ISBN 978-80-85970-62-3. 
DVOŘÁK, Max. Katechismus památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2004. ISBN 80-86234-55-x. 
RIEGL, Alois, HLOBIL, Ivo a Ivan KRUIS, ed. Moderní památková péče. Praha: Národní památkový ústav, 2003. 
ISBN 80-86234-34-7. 
ŠREJBEROVÁ, Jitka, Věra KUČOVÁ a Michal BENEŠ. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam 
světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Praha: Národní památkový ústav, 
ústřední pracoviště, 2011. Odborné a metodické publikace (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-87104- 
84-2. 
WAGNER, Václav. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha: Národní památkový ústav, 2005. ISBN 80- 
86234-72-x. 

Doporučená: 
Assesing the Values of Cultural Heritage, Getty Cons. Ins., Los Angeles 2000. online: 
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/valuesrpt.pdf 
DRDÁCKÝ, Miloš a Stefan SIMON, ed. European research on cultural heritage: state of the art studies : 
proceedings of the ARCCHIP workshops supported from the EC 5th FP Project No. ICA1-CT-2000-70013. 
Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. 
ISBN 80-86246-21-3. 
KOPECKÁ, Ivana. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha: Státní ústav památkové 
péče, 2002. Odborné a metodické publikace (Státní ústav památkové péče). ISBN 80-86234-28-2. 

RAZÍM, Vladislav a Petr MACEK, ed. Zkoumání historických staveb. Praha: Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2011. ISBN 978-80-86516-41-7. 

https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/valuesrpt.pdf


VARHANÍK, Jiří. Zákon o státní památkové péči: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-659-2. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura – exkurze II 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13hod./sem. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace projektu 
- docházka 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Program odborné exkurze je poměrně flexibilní podle aktuální nabídky kulturních institucí – galerií, muzeí (např. 
NG Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, krajská a regionální muzea atp.) a dalších specializovaných 
institucí (objekty NPU, archivy atp.) zaměřených na období raného novověku a novověku ve výtvarné kultuře v 
českých zemích. Formou urbanistické procházky a návštěvy konkrétního programu ve výše jmenovaných 
institucích je skrze předem připravenou prezentaci u posluchačů ověřována jejich schopnost aplikovat v praxi 
teoretické znalosti získané v předmětech týkajících se výtvarné kultury a dalších. Program exkurze je volen      s 
ohledem na RVP na ZUŠ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Jednotlivé tituly se odvíjí podle konkrétního programu exkurze, který je flexibilní. 
Monografické studie k jednotlivým památkám dle aktuálního výběru studentů. 
Průvodce po jednotlivých lokalitách dle aktuálního výběru studentů. 
Doporučená: 
Katalogy sbírek NG: http://sbirky.ngprague.cz/ 
Expozice NG Praha: https://www.ngprague.cz/budova/sternbersky-palac/; 
https://www.ngprague.cz/budova/zamek-zdar-nad-sazavou/ 
Oficiální internetové stránky Národního památkového ústavu a jednotlivých objektů: https://www.npu.cz/cs; 
https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/2039-zamecka- 
obrazarna 
Oficiální internetové stránky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze: https://www.upm.cz/ 
Oficiální internetové stránky Správy Pražského hradu: https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky 
Oficiální internetové stránky Alšovy jihočeské galerie: https://www.ajg.cz/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 

http://sbirky.ngprague.cz/
https://www.ngprague.cz/budova/sternbersky-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/zamek-zdar-nad-sazavou/
https://www.npu.cz/cs
https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/2039-zamecka-obrazarna
https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/2039-zamecka-obrazarna
https://www.upm.cz/
https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky
https://www.ajg.cz/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Intermediální výtvarné činnosti – galerijní pedagogika 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- příprava a realizace lekce z oblasti galerijní pedagogiky 
- reflexe dílčích výstupů předmětu 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je věnován problematice široké oblasti galerijní pedagogiky a jejímu uplatnění v rámci výtvarné výchovy 
na ZUŠ. Prostřednictvím zmíněné specifické oblasti vzdělávání skrze umění formuje kompetence k uplatnění 
kritického myšlení při studiu teorie oboru, schopnost analýzy a interpretace specifických výtvarných znaků ve 
výtvarných projevech, kvality komunikace a vytváření základního rámce pro řešení výtvarně pedagogických 
projektů. Semináře mají formu studenty připravených praktických animací artefaktů v různých prostředích. 
Program seminářů (víceméně flexibilní) je naplňován informacemi o možnostech zpřístupňování výtvarné kultury 
žákům a studentům v ČR i v zahraničí. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci 
studijních výstupů. 

 

Přednášky: 
1. Galerijní pedagogika a muzeopedagogika. Obsah přednášek. Podmínky k absolvování předmětu. Studijní 
zdroje. 

2. Interpretace výtvarného artefaktu - druhy interpretací. 
3. Výtvarná forma - druhy výtvarné kompozice. 
4. Lineární kompozice - zlatý řez, brána harmonie. 
5. Lineární kompozice - kruh, elipsa, spirála. 
6. Lineární trojúhelníková kompozice. 
7. Lineární kompozice - diagonály. 
8.-9. Barevná kompozice obrazů - kontrasty a harmonie. 
10. Rytmus výtvarných artefaktů. 
11. Světlo a výtvarné artefakty. 
12.-13. Kompozice podle R. Arnheima. 
14. Interpretace výtvarného díla na ZUŠ. Resumé problematiky. 

 

Semináře: 
1. Metoda animace výtvarného díla. Obsah a organizace seminářů. 
2.-13. Studentská animace výtvarného díla. 
14. Hodnocení příprav realizovaných lekcí a jejich reflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-503-5. 
FERENCOVÁ, Yvona. Apozice obrazu. Brno: Pavel Křepela, 2010. ISBN 97-80-86669-12-0. 
FULKOVÁ, Marie; HAJDUŠKOVÁ, Lucie; SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra. Galerijní a muzejní edukace I. Praha: PedF UK, 
2012. ISBN 978-80-7290-535-5. 
FULKOVÁ, Marie; JAKUBCOVÁ, Lucie; KITZBERGEROVÁ, Leonora; SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra. Galerijní a muzejní 
edukace II. Praha: PedF UK, 2013. ISBN 978-80-7290-700-7. 

HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7. 
HORÁČEK, Radek; ZÁLEŠÁK, Jan (eds.). Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní 
pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4371-8. 



HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář – výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: PFJU, 2007. ISBN 
978-80-7394-001-0. 

ŠOBÁŇOVÁ, Petra; MUSILOVÁ, Květoslava eds. et al. Kultura, umění a výchova: Výběr z textů 2013–2016. 
Muzejní a galerijní pedagogika | Edukace v kultuře. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2018. ISBN 978-80-904268-3- 
2. 

Doporučená: 
BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-120-3029-1. 
KESNER, Ladislav ml. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. 
Praha: Argo a Národní galerie, 2000. ISBN 80-7035-155-1. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Historie a vývoj písma 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- písemný test 
- seminární výtvarná práce 
- aktivní účast na přednáškách a semináři 

Garant předmětu doc. Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá zrozením písma, jeho historií a položením základů typografie. Seminář navazuje na 
teoretické poznatky, kterými se zaměřuje na práci s písmem, jeho interpretaci a především správné užívání 
základních typografických forem. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci 
studijních výstupů. 

 

Přednášky: 

1. Úvod do problematiky předmětu. Písmo kolem nás. 
2. Zrození písma, Mezopotámie 5 500 let. 
3. Egypt, hieroglyfické písmo, piktogramy, piktografy. 
4. Féničané, fénické písmo. 
5. Řekové, řecké písmo, Římané, římské písmo. Klasická římská antikva. 
6. Středověk, kurent. J. Gutenberg. 
7.-8. Historie a vývoj evropské typografie, horká sazba. 
9. Anatomie písma, základy typografie. 
10. Písmeno jako forma, expresívnost typografického vyjádření. 
11. Písmo na úkor obrazu, tvar, velikost, dukty, trojrozměrnost, kontrast, barva. 
12. Barva textového písma, typografická hmota, vzory gradace, textura. 
13. Současná typografie v rámci knihy. 
14. Shrnutí všech základních typografických pojmů v rámci předmětu. 

 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu. Zadání tématu. 
2.-4. Skicovaní a společná konfrontace nad danými kresebnými výstupy. 
5.-9. Realizace typografických úkolů. 

10.-13. Dokončování typografických úkolů. 
14. Společná reflexe nad finálními výtvarnými realizacemi. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění- výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
CAVE, Roderick. AYADOVÁ, Sara. Knihy, přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky. Praha: 
Slovart, 2015. ISBN 978-80-7529-021-2. 
HLAVSA, Oldřich., WICK. Karel, Typographia. Praha: SNTL, 1976. 
HLAVSA, Oldřich., WICK. Karel. Typographia 2. Praha: SNTL, 1981. 
HLAVSA, Oldřich., ŠETLÍK, Jiří., WICK. Karel. Typographia 3. Praha: SNTL, 1986. 
KOCMAN, Jiří. Médium papír. Brno. Vysoké učení technické: VUTIUM, 2004. ISBN 80-214-2626-8. 
MARÉS, Antoine., RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza. Naše Francie. Praha: Památník národního písemnictví, 2018. ISBN 
978- 80-87376-44-7. 



Doporučená: 
KOLEKTIV autorů. Nejkrásnější české knihy roku. Praha: PNP, 2017. ISBN 978-80-87376-46-1. 
KOLEKTIV autorů. Nejkrásnější české knihy roku. Praha: PNP, 2018. ISBN 978-80-87376-6. 
NORMAN, Donald. A. Design pro každý den. Praha: Dokořán, 2010. ISBN 978- 80-7363-314-1. 
POTTER, Norman. Co je designér. Praha: UMPRUM, 2018. ISBN 978-80-879989-58-6. 
SAMARA, Tina. Grafický design. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-030-3. 
SALTZ, Ina. Základy typografie. Praha: Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-4042. 
ŠTORM, František. Eseje o typografii. Praha: Revolver Revue, 2008. ISBN 978-80-87037-15-7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – tvorba v plenéru II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- aktivní účast na kurzu 
- prezentace výtvarných artefaktů 

Garant předmětu Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Zapojení garanta do výuky předmětu vyučující 

Vyučující 

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 

Druhá plenérová praxe rozšiřuje získané znalosti a dovednosti o tvorbě v plenéru. Je koncipována jako autorská 
tvorba studenta, během níž aplikuje kreativní přístupy v imaginativní výtvarné artefakty. 

 

Náplň kurzu: 
Kresebné studie krajiny. 
Práce s prostorem: chápání problematiky otevřeného prostoru. 
Abstrahování formy, hledání individuální imaginace. 
Korektury, průběžné a závěrečné hodnocení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-29-2. s. 231. 
KASTNER, J. Land and Environmental Art (Themes and movements) (Paperback). Phaidon Press. 2010. ISBN- 
10: 0714856436. 
MACHOTKA, Pavel. Cézanne: krajina jako umění. Ilustrace Paul CÉZANNE. 1. české vyd. Řevnice: Arbor vitae, 
2014. 223 s. ISBN 978-80-7467-057-2. 

HOLL, Steve. Paralaxa. Brno: Era, 2003, ISBN 80-86517-68-3. 
LOSOS, L. Malba. Praha: Aventinum, 2010. Výtvarné techniky. ISBN 978-80-7442-008-5. 
TEISSIG, Karel. Techniky kresby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2. 

Doporučená: 
ANDREWS, Malcolm. Landscape anc Western Art. OUP Oxford. 1999. ISBN 100192842331. 
BÜTTNER, Nils a Russell STOCKMAN. Landscape Painting: History. New York: Abbeville Press Publisher, 2006. 
ISBN 978-0-7892-0902-3. 

SPIRN, Anne Whiston. The Language of Landscape. New Hawen and London? Yale University Press, 1998. 
ISBN 0300082940. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Intermediální tvorba II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

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 

- seminární práce 
- hodnocení praktických výstupů předmětu 

Garant předmětu MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se podrobně zabývá problematikou koncepcí ve výtvarném umění druhé poloviny 20. století až po 
současnost v širších souvislostech. V rámci semináře je kladen důraz na teoretickou přípravu – podrobnou 
rešerši vybraného tématu a následnou realizaci výtvarné autorské koncepce. Součástí náplně předmětu je 
průběžná individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 
1.  Úvod do problematiky předmětu. 
2.-12. Rešerše konceptů. Práce na autorském projektu. 

13. Rozbor a vzájemná interpretace vytvořených děl. 
14. Adjustace a instalace díla. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
DUBUFFET, Jean. Dusivá kultura. Praha: Herrmann, 1998. ISBN 978-80-238-2543-5 
DWORKIN, Craig. No medium. London: MIT Press, 2013. ISBN 978-0-262-01870-8. 
KONEČNÝ, Pavel a Šimon KADLČÁK. Atlas spontánního umění: Atlas of spontaneous art. Praha: ArtMap, 2016. 
ISBN 978-80-906599-1-9. 
NÁDVORNÍKOVÁ, Alena. Art brut v českých zemích: mediumici, solitéři, psychotici. Olomouc: Muzeum umění, 
2008. ISBN 978-80-86300-95-5. 
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. 
Praha: Herrmann, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5. 

Doporučená: 
ŠEVČÍKOVÁ, Jana a Jiří ŠEVČÍK. Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: texty. Editor Terezie NEKVINDOVÁ. Praha: Tranzit, 
2010. ISBN 978-80-87259-08-5. 
VOLEK, Emil. Znak, funkce, hodnota: estetika a sémiotika umění Jana Mukařovského v proudech současného 
myšlení: [zápisky z podzemní postmoderny]. Praha: Paseka, 2004. Scholares, sv. 4. ISBN 80-7185-666-5. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – imaginativní tvorba 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 4 

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 
- prezentace výtvarných artefaktů a zadaného projektu 
- kolokviální pohovor 

Garant předmětu Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 

Náplní semináře jsou analýzy výtvarně-výrazových prostředků moderního a současného výtvarného umění a 
jeho potencionálního využití ve vlastním pedagogickém působení. Součástí seminářů jsou studentské 
prezentace hlavních principů tvorby vybraného umělce či směru. Součástí náplně předmětu je průběžná 
individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu; zadání témat. 
2. Hledání tvaru a kompozice. 
3. Abstrahování tvaru – Piet Mondrian a neoplasticismus. 
4. František Kupka a principy tvorby. 

5. Orfismus, inspirace hudbou. 
6. Informel, strukturální abstrakce. 
7. Český informel, strukturální abstrakce. 
8. Akční malba. 
9. Color field painting. 
10. J. Mitchel, H. Frankenthaler. 
11. Práce s detailem, zvětšení – Franz Kline. 
12. Lineární kompozice – Zdeněk Sýkora. 

13. G. Richter a změny přístupů. 
14. Zhodnocení poznatků a závěrečná diskuze. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha: Slovart, 
2002. ISBN 80-7209-402-5. 
GOLDING, John. Cesty k abstraktnímu umění. Mondrian, Malevič, Kandinskij, Pollock, Newman, Rothko a 
Still. Brno: Barrister & Principal, 2003. ISBN 80-86598-48-9. 
GOMPERTZ, Will. Na co se to vlastně díváme?: 150 let moderního umění v cuku letu. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2014. ISBN 978-80-4722-300-6. 
KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 1998. ISBN 80-86138-06-2. 
KUPKA, František. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. ISBN 80-86112-160. 
LUCIE-SMITH, Edward. Artoday: současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1. 
ŠEVČÍK, Jiří. České umění 1938-1989. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0930-2. 

ŠEVČÍK, Jiří. České umění 1980-2010. Praha: Akademie výtvarných umění, 2011. ISBN 978-80-87108-27-7. 
Doporučená: 
ITTEN, Johaness. Kunst der Farbe. Ravensburg: O. Maier, 1967. 
WORRINGER, Wilhelm. Abstrakce a vcítění. Praha: Triáda, 2001. ISBN 80-86138-35-6. 
MONDRIAN, Piet. Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. ISBN 80-86138-31-3. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura – exkurze pro ZUŠ III 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace projektu 
- ústní pohovor 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky jsou zaměřeny na vývoj moderní a postmoderní architektury, problematiku vztahů uměleckosti 
architektury ve vztahu k neumění a kýči; působení architektury na psychiku člověka se zaměřením na proudy 
ve 20. a 21. století ve světě a v českých zemích a problémy architektury v minulosti i současnosti s akcentem 
na Evropu a české země. Posluchači se seznámí s konkrétními příklady různosti přístupů utváření 
architektonického prostředí, které mohou využít ve své budoucí praxi při výtvarném vzdělávání na ZUŠ. 

 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 
1. Počátky moderní architektury. 
2.-4. Výrazné architektonické osobnosti první poloviny 20. století. 
5.-7. Výrazné architektonické osobnosti druhé poloviny 20. století. 
8.-10. Specifika československé architektury v druhé polovině 20. století. 
11.-12. Postmoderní architektura a architektura v současnosti. 

13. Kýč v architektuře. 
14. Psychologické působení architektury 20. a 21. století ve světě a v českých zemích. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
CORBUSIER, Le. Za novou architekturou. Praha: Petr Rezek, 2005. ISBN 80-86027-23-6. 
FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura: kritické dějiny. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1261-3. 
KOCH, Wilfried. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha: 
Ikar, 1998. ISBN 80-7202-388-8. 
KRATOCHVÍL, Petr. O smyslu a interpretaci architektury: sborník textů zahraničních autorů. Praha: Vysoká 
škola umělecko-průmyslová v Praze, 2005. ISBN 80-86863-04-2. 
PFEIFFER, Bruce Brooks. Frank Lloyd Wright: 1867-1959 : stavby pro demokracii. Praha: Slovart, c2005. ISBN 
80-7209-665-6. 

Doporučená: 
COLQUHOUN, Alan. Modern architecture. New York: Oxford University Press, 2002. ISBN 0192842269. 
CZUMALO, Vladimír, Ivana MAXOVÁ a Karel KIBIC. Péče o architektonické dědictví: sborník prací: vybrané 
kapitoly k tématu. Praha: Idea servis, 2008. Památková péče. ISBN 978-80-85970-62-3. 
KLOTZ, Heinrich. The history of postmodern architecture. Cambridge, Mass.: MIT Press, c1988. ISBN 0-262- 
11123-3. 
KRATOCHVÍL, Petr. Současná česká architektura a její témata. V Praze: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-110- 
8. 
MORGENTHALER, Hans Rudolf. The Meaning of Modern Architecture: Its Inner Necessity and an Empathetic 
Reading. Dorchester: Ashgate Publishing, Ltd., 2015, ISBN 1472453018. 
NERDINGER,Winfried Nerdinger. Das Bauhaus: Werkstatt der Moderne. Beck, München. ISBN 978-3-406- 
72760-3. 

SAPÁK, Jan. Ludwig Mies van der Rohe - Tugendhat: dům na rozhraní dějin. Brno: K-public, 2013. ISBN 978-80- 
87028-11-7. 



STAŇKOVÁ, Jaroslava. Architektura v proměnách tisíciletí: architektonická kompozice, dějiny stavebního 
umění od pravěku dodnes, lidová architektura, životní prostředí a památková péče. Praha: Sobotáles, 2005. 
ISBN 80-86817-10-5. 
SVOBODOVÁ, Markéta. Bauhaus a Československo 1919-1938: studenti, koncepty, kontakty = The Bauhaus 
and Czechoslovakia 1919-1938 : students, concepts, contacts. Praha: KANT, 2016. ISBN 978-80-7437-224-7. 
ŠVÁCHA, Rostislav. Le Corbusier. Praha: Odeon, 1989. Současné světové umění (Odeon). ISBN 80-207-0768-9. 
WAGNER, Václav. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha: Národní památkový ústav, 2005. ISBN 80- 
86234-72-x. 
WHITFORD, Frank. Bauhaus. Praha: Rubato, 2015. ISBN 978-80-87705-34-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba pro ZUŠ IV 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace výtvarných artefaktů 
- prezentace semestrální práce 

- aktivní účast na seminářích 
- písemný test 

Garant předmětu Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá výstavbou písma v reliéfu jak po teoretické, tak i praktické stránce. Přednášky obsahují 
vybraná témata a inspirační zdroje z kultury reliéfu v sochařské a architektonické tvorbě. Semináře budou 
zaměřeny na vytvoření individuální kompozice na zadané téma s vhodně zvoleným typem písma ve vybraném 
pomocném materiálu. 

 

Přednášky: 
1. Úvod do problematiky předmětu, zadání rešerše. 
2.-5. Starověká kultura reliéfu v sochařské a architektonické tvorbě. 
6-10. Renesanční kultura reliéfu v sochařské a architektonické tvorbě. 
11.-14. Písmo v architektuře současnosti – studentské prezentace. 

 

Semináře: 

1. Úvod do problematiky předmětu, zadání tématu. 
2-13. Samostatná práce: kresebné studie, malé reliéfní modely - kompozice s písmem. 
14. Hodnocení výtvarných artefaktů a analýza seminárních prací. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha: Slovart, 2002. ISBN 80-7209-402-5. 
GOMBRICH, Ernst. Hans. Příběh umění. Praha: Mladá Fronta, Argo, 1997. ISBN 80-7203-143-0. Kapitola 27- 
Experimentální umění, str. 557- 597. Kapitola 28 - Příběh bez konce, str. 599- 638. 
KŘÍŽOVÁ, Alena. Jiří Harcuba - sklář a sochař. Brno: Muzeum města Brna, 2008. ISBN 978-80-86549-36-1. 
PRECLÍK, Vladimír. Paměť sochařského portrétu. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1184-6. 

ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, 1977. 
Doporučená: 
BALEKA, Jan. Vpravo a vlevo ve výtvarném umění. Praha: Academia, 2005. 
DROSTE, Magdalena. Bauhaus 1919 - 1933. Kolín nad Rýnem 2002. 
FOSTER, Hal. Umění po roce 1900 - modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Slovart s. r. o., 2007. 
ISBN 978- 80-7209-952-8. 
HAIMANN, Petr. Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k 
Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505-2005). Praha: Libri. ISBN 2006 80-7277-324-0. 
HARRIS, Paul. Typografie/grafický design. Brno: Computer Press, a. s., 2010. ISBN 978-80-251-2967-8. 
HLAVSA, O. Typographia. Praha: SNTL, 1986, str. 511. 
HUYGHE, René (vyd.). Umění a lidstvo: encyklopedie. Umění nové doby. Praha: Odeon, 1974. 
KULKA, Jiří. Psychologie umění. Praha: Grada Publishing, 2008. 
MENHART, O. Nauka o písmu. Praha: SPN, 1981. 



PETRASOVÁ, Taťána. LORENZOVÁ, Helena. Dějiny českého výtvarného umění V. 1939-1958. Praha: Academia, 
2007. ISBN 80-200-1390-3. 
PLATOVSKÁ, Marie., ŠVÁCHA, Rostislav. Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958-2000. 2 sv., Praha: 
Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1489-6. 
THIELE, Carmela. Sochařství. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0288-2. 
TROJAN, Raul., MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Fortuna 1996. ISBN 80-7168-329-9. 
ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-25555-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura pro ZUŠ IV 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- písemný test 
- ústní zkouška 
- seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznámí posluchače se širšími proměnami vývoje výtvarné kultury od doby barokní po jednotlivé slohy 
a styly první poloviny 19. století v kulturně historickém kontextu v českých zemích i v zahraničí. Tématem jsou 
též vybrané výrazné umělecké osobnosti tohoto období a analýza jednotlivých uměleckých artefaktů, které 
mohou být zpracovávány v rámci receptivních a výtvarných činností při výuce výtvarné výchovy na ZUŠ. 

 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 
1.-2. Vznik barokní kultury v kontextu doby. 
3. Umělecké osobnosti doby barokní z oblasti architektury. 
4. Umělecké osobnosti doby barokní z oblasti sochařství. 
5. Umělecké osobnosti doby barokní z oblasti malířství. 
6.-7. Vývoj barokního umění v českých zemích. 

8.-9. Kořeny osvícenské civilizace klasicismus 18. století v souvislosti s Velkou francouzskou revolucí. 
10. Od empíru k romantismu a nástupu realismu v Evropě. 
11.-12. Vybrané umělecké osobnosti období romantismu a realismu. 
13. Vývoj české kultury a umění od poloviny 18. století k druhé polovině 19.století. 
14. Generace umělců Národního divadla. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda, PETRASOVÁ, Taťána a Helena LORENZOVÁ, ed. Dějiny českého výtvarného 
umění. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0735-0. 
FUČÍKOVÁ, Eliška a Ladislav ČEPIČKA, ed. Waldstein: Albrecht von Waldstein - Inter arma silent musae?. Prag: 
Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1565-5. 
GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. Klub čtenářů. ISBN 80-207-0416-7. 
HUYGHE, René (ed.). Umění renesance a baroku. Praha: Odeon, 1970. 
MACEK, Petr, Richard BIEGEL a Jakub BACHTÍK. Barokní architektura v Čechách. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2736-6. 
VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby: devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha: 
Argo, 2002. ISBN 80-7203-475-8. 
Doporučená: 
BLAŽÍČEK, Oldřich J., Umění baroka v Čechách, Praha: SNKHLU, 1971. 
BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. František Ženíšek (1849-1916). V Praze: Národní galerie, 2005. ISBN 80-7035- 
315-5. 
BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. České malířství 19. století: katalog stálé expozice Sbírky umění 19. stolet : 
Klášter sv. Anežky České, Praha. Praha: Národní galerie, 1998. ISBN 80-7035-138-1. 

CONNELL, Evan S. Francisco Goya. Praha: BB art, 2006. ISBN 80-7341-949-1. 
DVOŘÁKOVÁ, Zora. Byl jsem nejslavnější: životní příběh malíře Václava Brožíka. Třebíč: Akcent, 2002. ISBN 80- 
7268-163-X. 

FURET, François, ed. Člověk romantismu a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-818-1. 
GEORGEL, Pierre. Eugene Delacroix. Praha: Odeon, 1988. 



GUASTI, Alessandro. Caravaggio: život, osobnost a dílo. Praha: Rebo International CZ, 2018. ISBN 978-80-255- 
1095-7. 

HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 2002. ISBN 80-401-22-856. 
CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha: Ottovo 
nakladatelství v divizi Cesty, 2004. ISBN 8071819360. 
NORBERG-SCHULZ, Christian. The Baroque Architecture I., II., London – New York 1971,1974. 
PADBERG, Martina. Joseph Mallord William Turner. Köln: Könemann, 2016. ISBN 978-3-7419-1947-3. 
POCHE, Emanuel. Matyáš Bernard Braun: sochař českého baroka a jeho dílna. Praha: Odeon, 1986. 
SEIBT, Ferdinand. Böhmen im 19. Jahrhundert: vom Klassizismus zur Moderne. Frankfurt am Main: Propyläen, 
c1995. ISBN 9783549054482. 
VLNAS, Vít. Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha: Národní galerie, 
2001. ISBN 80-7035-258-2. 
WITTKOWER, Rudolf. Bernini: the sculptor of the Roman Baroque. London: Phaidon, 2003. ISBN 0-7148-3715-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – grafický design 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

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 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 
- aktivní účast na semináři 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na základní pravidla grafického designu a způsob jejich aplikování. Seminář se věnuje 
práci s písmem, jeho formou, prostorem a celou problematikou, která je v kontextu typografického vyjádření. 
Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci tvůrčích výstupů. 

 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu. Grafický design a jeho význam. Zadání tématu. 
2. Rešerše daného tématu, společná konfrontace nad zpracovanými úvahami. 
3.-5. Skicování tématu a společné hodnocení. 

6.-12. Realizace grafického designu za pomocí všech grafických technik, včetně použití digitálních nástrojů. 
13. Společná audio - prezentace vytvořených konceptů. Hodnocení dosažené digitální úrovně a její vizuální 
komunikace a formy. 

14. Společné hodnocení všech grafických výstupů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění -výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
KOLEKTIV autorů. Nejkrásnější české knihy roku. Praha: PNP, 2017. ISBN 978-80-87376-46-1. 
KOLEKTIV autorů. Nejkrásnější české knihy roku. Praha: PNP, 2017. ISBN 978-80-87376-6. 
NORMAN, Donald. A. Design pro každý den. Praha: Dokořán, 2010. ISBN 978- 80-7363-314-1. 
POTTER, Norman. Co je designér. Praha: UMPRUM, 2018. ISBN 978-80-879989-58-6. 
SAMARA, Tina. Grafický design. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-030-3. 
SALTZ, Ina. Základy typografie. Praha: Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-4042. 
ŠTORM, František. Eseje o typografii. Praha: Revolver Revue, 2008. ISBN 978-80-87037-15-7. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba pro ZUŠ V 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace výtvarných artefaktů 
- aktivní účast na seminářích 

Garant předmětu Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Josef Lorenc, Dr.; Mgr., Bc. Olga Divišová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je volná sochařská tvorba s vlastním výběrem tématu a jeho realizace v libovolném 
sochařském materiálu (kov, kámen, sádra, keramika, hlína, papír, textil, plast apod.) včetně kombinací různých 
sochařských postupů. Součástí náplně předmětu je průběžná individuální příprava na prezentaci tvůrčích 
výstupů. 

 
Semináře: 
1.-2. Úvod do problematiky předmětu; ukázka inspiračních zdrojů. 
3.-4. Individuální interpretace zvoleného tématu, kresebné skici. 
5.-7. Prostorové skici. 

8.-13. Model finální verze ve zmenšeném měřítku. 
14. Rozbor a hodnocení vytvořených artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Vlevo a vpravo ve výtvarném umění. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1318-0. 
DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha: Slovart, 2002. ISB 80-7209-402-5. 
FIELL, CH. Design 20. století. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2575-1. 
KOLÍBAL, Stanislav. Kresby, sochy, komentáře. Český Krumlov: Egon Schiele Art Centru, 2003. 
KULKA, Jiří. Psychologie umění. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2329-7. 
LIVIO, Mario. Zlatý řez: příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-808-7. 
OSBORNE, Richard., STURGIS, Dan., TURNER, Natalie. Seznamte se? Teorie umění. Praha: Portál, 2008. ISBN 
978-80-7367-370-3. 
PIJOÁN, José. Dějiny umění X. Praha: Knižní klub. 1998-2000. ISBN 80-242-0218-2. 
THIELE, Carmela. Sochařství. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0288-2. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura pro ZUŠ V 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 39p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- písemný test 
- ústní pohovor 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět poskytne posluchačům základní přehled vývoje umění na konci 19. století a během 20. století 
v kulturně historickém kontextu. Budou představeny nevýznamnější umělecké styly a proudy sledovaného 
období a jejich nejvýraznější představitelé. Přednášky budou zaměřeny na vnímání moderního umění ve 
vztahu k primárnímu vzdělávání na ZUŠ. 

 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 
1. Zlom v tradici - vznik moderního umění v kontextu primárního vzdělávání (ZUŠ). 
2.-3. Od impresionismu k secesi a jejím variacím; otcové moderny. 
4. Výtvarná kultura první poloviny 20. století – fauvismus a expresionismus. 
5. Výtvarná kultura první poloviny 20. století – kubismus, dadaismus, surrealismus. 
6. Meziválečná avantgarda a situace ve výtvarné kultuře během druhé světové války. 
7. Počátky umění druhé poloviny 20. století v kontextu nového poválečného uspořádání světa. 

8.-12. Vývoj umění ve Spojených státech amerických a v západní Evropě v druhé polovině 20. století. 
13.-14. Situace ve výtvarné kultuře v Československu v druhé polovině 20. století. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha: Slovart, 
2002. ISBN 80-7209-402-5. 
FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura: kritické dějiny. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1261-3. 
GOLDING, John. Cesty k abstraktnímu umění: Mondrian, Malevič, Kandinskij, Pollock, Newman, Rothko a Still. 
Brno: Barrister & Principal, 2003. ISBN 80-86598-48-9. 

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. Klub čtenářů. ISBN 80-207-0416-7. 
LAHODA, Vojtěch, ed. Dějiny českého výtvarného umění. III.-IV. (1/2), IV. (1/2). Praha: Academia, 1998. ISBN 
80-200-0587-0. 
RAKUŠANOVÁ, Marie !křičte ústa!: předpoklady expresionismu. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200- 
1501-3. 
ŠVÁCHA, Rostislav, ed. a PLATOVSKÁ, Marie, ed. Dějiny českého výtvarného umění. Praha: Academia, 2005. 
ISBN 80-200-1390-3. 

Doporučená: 
ANDĚL, Jaroslav, Jiří ŠVESTKA, Tomáš VLČEK a Pavel LIŠKA. Český kubismus 1909-1925: malířství, sochařství, 
architektura, design. Praha: i3 CZ, 2006. ISBN 80-239-6658-8. 
BYDŽOVSKÁ, Lenka a Karel SRP. Český surrealismus 1929-1953. Praha: Argo, 1996. ISBN 80-7010-047-8. 
DOLANSKÁ, Karolína. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. ISBN 978- 
80-7035-447-6. 
EMMERLING, Leonhard. Jackson Pollock 1912-1956: at the limit of painting. Köln: Taschen, c2009. ISBN 978- 
3-8365-1276-3. 
LAHODA, Vojtěch. Emil Filla. Ilustroval Emil FILLA. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1538-9. 
MERHAUT, Vladislav. Grafik Vladimír Boudník. Praha: Torst, 2009. ISBN 978-80-7215-382-4. 
PAQUET, Marcel. René Magritte, 1898-1967: thought rendered visible. Köln: Taschen, 2015. ISBN 978-3-8365- 
0357-0. 



ROUSOVÁ, Hana. Konec avantgardy?: od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. V Řevnicích: Arbor 
vitae, 2011. ISBN 978-80-87164-64-8. 
SAWICKI, Nicholas, ed. Friedrich Feigl: 1884-1965. Řevnice: Arbor vitae a Galerie výtvarného umění v Chebu, 
ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou, 2016. ISBN 978-80-7467-106-7. 
SRP, Karel, ed. V novém světě: podmínky modernity 1917-1927. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2018. ISBN 
978-80-90453449. 
SRP, Karel, Lenka BYDŽOVSKÁ a Vojtěch LAHODA. Czech art 1900-1990: from the collection at the Prague City 
Gallery, house of the Golden Ring: [katalog výstavy]. Prague: [Prague City Gallery], [1999]. ISBN 80-7010-065-6. 
SRP, Karel. Bohumil Kubišta: zářivý krystal. V Řevnicích: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2014. ISBN 978- 
80-7467-065-7. 
SRP, Karel. Muž s hořící hřívou!: Emil Filla a surrealismus 1931-1939. Ilustroval Emil FILLA. Praha: Argo, 2017. 
ISBN 978-80-2572-229-9. 
WARHOL, Andy. Andy Warhol gigant. Praha: Argo, 2017. ISBN 978-80-257-2117-9. 
WITTLICH, Petr. Malíři české secese. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2020-6. 

WITTLICH, Petr. Sváry zření: fazety modernity na přelomu 19. a 20. století: 1890 - 1918. Praha: Arbor vitae, 
2008. ISBN 978-80-85091-87-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura – exkurze III 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 13hod./sem. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace projektu 
- docházka 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Program odborné exkurze je poměrně flexibilní podle aktuální nabídky kulturních institucí – galerií, muzeí (např. 
NG Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, krajská a regionální muzea atp.) a dalších specializovaných 
institucí (objekty NPU, archivy atp.) zaměřených na moderní umění v českých zemích. Formou urbanistické 
procházky a návštěvy konkrétního programu ve výše jmenovaných institucích je skrze předem připravenou 
prezentaci u posluchačů ověřována jejich schopnost aplikovat v praxi teoretické znalosti získané v předmětech 
týkajících se výtvarné kultury a dalších. Program exkurze je volen s ohledem na RVP na ZUŠ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Jednotlivé tituly se odvíjí podle konkrétního programu exkurze, který je flexibilní. 
Monografické studie k jednotlivým památkám dle aktuálního výběru studentů. 
Průvodce po jednotlivých lokalitách dle aktuálního výběru studentů. 
Doporučená: 
Katalogy sbírek NG: http://sbirky.ngprague.cz/ 
Expozice NG Praha: https://www.ngprague.cz/budova/veletrzni-palac/; 
https://www.ngprague.cz/budova/palac-kinskych/; https://www.ngprague.cz/budova/salmovsky-palac/ 
Oficiální internetové stránky Národního památkového ústavu a jednotlivých objektů: https://www.npu.cz/cs; 
Oficiální internetové stránky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze: https://www.upm.cz/ 
Oficiální internetové stránky Domu umění v Českých Budějovicích: https://dumumenicb.cz/ 
Oficiální internetové stránky Galerie Rudolfinum v Praze: https://galerierudolfinum.cz/cs/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 

http://sbirky.ngprague.cz/
https://www.ngprague.cz/budova/veletrzni-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/palac-kinskych/
https://www.ngprague.cz/budova/palac-kinskych/
https://www.npu.cz/cs
https://www.upm.cz/
https://dumumenicb.cz/
https://galerierudolfinum.cz/cs/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy fotografie 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 
- docházka 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět kombinuje prakticky zaměřené semináře s teoretickými vstupy. Přednáškové bloky směřují od 
představení historického vývoje fotografického média a jeho žánrů až po vysvětlení základních principů 
analogových i digitálních fotografických technik a jejich aplikace v rámci intermediálních činností na základní 
umělecké škole. Navazující semináře pak vedou k osvojení si specifik fotografického vidění, volbě námětu, 
kompozice obrazu a práce s osvětlením (přirozeným a umělým světlem). Součástí náplně předmětu je průběžná 
individuální příprava na prezentaci studijních a tvůrčích výstupů. 

 

Obsah předmětu: 

1. Úvod do techniky klasické a digitální fotografie, způsoby fotografického vidění. 
2. Historie a žánry fotografického média. 
3. Praktické využití světla. 
4.-5. Fotografování krajiny, města. 
6. Zátiší ve fotografické tvorbě, reklamní fotografie. 
7. Dokumentace žákovské tvorby. 
8.-9. Fotografování portrétu, figury. 
10. Výběr námětu, tvorba fotografických sérií, konceptuální fotografie. 
11. Prezentace fotografie, fotografické výstavy. 
12. Další možnosti úpravy, zpracování a adjustace fotografií. 
13.-14. Možnosti využití fotografie v rámci intermediálních činností na základní umělecké škole. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
ANDĚL, Jaroslav. Myšlení o fotografii. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2012. ISBN 978-80-7331- 
235-0. 
BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Vyd. 2., upr. Praha: Fra, 2005. ISBN 978-80-86603- 
28-5. 
BIRGUS, Vladimír, MLČOCH, Jan. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. ISBN 978-80-7437-026-7. 
FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001. Eseje. ISBN 80-238-7569-8. 
CHOCHOLOVÁ, Lucie, Barbora ŠKALOUDOVÁ a Lucie ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ (eds.). ICT a současné umění ve 
výuce -inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. V Praze: Národní galerie, 2008. ISBN 
978-80-7035-378-3. 
IHAN, Roman. Mistrovství práce s DSLR. Vše, co jste chtěli vědět o digitální zrcadlovce a nikdo vám to neuměl 
vysvětlit. Vyd. 1. Praha: Institut digitální fotografie, 2006. ISBN 80-903-2108-9. 
MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Studia 
nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2. 
MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie: vyprávění o historii světové fotografie prostřednictvím životních a 
tvůrčích osudů významných osobností a mezních vývojových okamžiků. 2. uprav. vyd. Praha: Mladá fronta, 
1986. 

PASTOROVÁ, Markéta a Jan JIRÁK. K integraci mediální výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4624-0. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská náslechová reflektovaná praxe 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 20 hod./sem. kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 
- docházka 

- deník absolvovaných náslechů 
- reflexe absolvovaných náslechů 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.; Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je koncipován jako cyklus konzultací a organizovaných exkurzí do prostředí základních uměleckých škol 
a volnočasových center s výukou výtvarné výchovy, resp. s kurzy výtvarných činností. Jeho fundamentálním 
cílem je seznámit posluchače s běžným provozem vzdělávacího zařízení jak z hlediska výukového, tak z hlediska 
administrativně organizačního (např. seznámení s ŠVP příslušné školy apod.). Formát asistence zde nahrazuje 
první kontakt s budoucí profesí výtvarného pedagoga. 

 

Semináře: 
Program seminářů je flexibilní (dle daných možností kooperujících škol a institucí) a je naplňován informacemi 
z aplikované praxe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Portál RVP (ZUV) 
ŠVP příslušné školy. 
BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-705-4. 
HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář – výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: PFJU, 2007. 
ISBN 978-80-7394-001-0. 

ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Vyd. 1. Praha: Sarah, 1995. ISBN 80-238-3744-3. 
Doporučená: 

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 
ISBN 80-717-8262-9. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář asistentské reflektované praxe 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 
- docházka 

- rešerše kurikulárních dokumentů 
- prezentace deníku z asistentských praxí 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.; Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

Stručná anotace předmětu 

Seminář navazuje na asistentské náslechové praxe, které jsou koncipovány jako cyklus konzultací a 
organizovaných exkurzí do prostředí základních škol a volnočasových center s výukou výtvarné výchovy, resp. 
s kurzy výtvarných činností. Seminář slouží jako platforma pro organizační a teoretickou přípravu ke zmíněným 
asistentským praxím. 

 

Semináře: 
1. Program seminářů, jejich organizace, podmínky ke splnění předmětu a informační zdroje. 
2. Rozbor kutikulárních dokumentů. 
3.-13. Reflexe absolvovaných asistentských praxí a prezentace deníku. 
14. Hodnocení písemných reflexí a resumé obsahů semináře. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
FISCHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1998. ISBN 978-80-262-0043-7. 
Portál RVP 
ŠVP příslušných škol 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- vypracování rešerší 
- konzultace 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu organizátor semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.; vedoucí bakalářské práce z řad vyučujících KVV PF JU 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je veden formou průběžných konzultací studenta s vedoucím bakalářské práce. Náplní konzultací je 
uvedení studenta do koncepčních a formálních náležitostí při psaní odborného textu a sestavení funkční 
struktury plánované bakalářské práce. Konzultovány jsou rovněž dílčí úkoly studenta, spočívající především ve 
studiu primární metodické i odborné literatury a přípravě rešerší, vztahujících se k vlastnímu tématu práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty 
nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7 
KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 
2017. ISBN 978-80-271-0079-8. 
ŘEPA, Karel. Příručka ke zpracování závěrečné práce. Vydání 2. Interní dokument KVV PF JU. 2016. ISBN 
neuvedeno. 
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. 
ISBN 9788026206446. 

 
Další studijní literatura se odvíjí od tématu zadané práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Seminář k bakalářské práci I 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- vypracování rešerší 
- konzultace 
- odevzdání části bakalářské práce 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu organizátor semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.; vedoucí bakalářské práce z řad vyučujících KVV PF JU 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je veden formou průběžných konzultací studenta s vedoucím bakalářské práce. Náplní konzultací je 
soustavná reflexe studijního postupu posluchače a z té vyplývající dílčí korekce koncepční a obsahové. Nedílnou 
součástí semináře je také hodnocení části již zpracovaného textu bakalářské práce a další věcné i organizační 
směrování studenta v rámci řešení jeho vlastního tématu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty 
nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7 
KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 
2017. ISBN 978-80-271-0079-8. 
ŘEPA, Karel. Příručka ke zpracování závěrečné práce. Vydání 2. Interní dokument KVV PF JU. 2016. ISBN 
neuvedeno. 
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. 
ISBN 9788026206446. 

 

Další studijní literatura se odvíjí od tématu zadané práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce bakalářské práce 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Seminář k bakalářské práci II 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- konzultace 
- odevzdání bakalářské práce 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu organizátor semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.; vedoucí bakalářské práce z řad vyučujících KVV PF JU 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je veden formou průběžných konzultací studenta s vedoucím bakalářské práce. Náplní konzultací je 
komplexní reflexe připraveného textu bakalářské práce vedoucí posluchače k jeho finalizaci po stránce 
obsahové, formální a jazykové. Po závěrečných korekcích dává vedoucí práce posluchači pokyn k jejímu 
odevzdání. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty 
nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7 
KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 
2017. ISBN 978-80-271-0079-8. 
ŘEPA, Karel. Příručka ke zpracování závěrečné práce. Vydání 2. Interní dokument KVV PF JU. 2016. ISBN 
neuvedeno. 
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. 
ISBN 9788026206446. 

 
Další studijní literatura se odvíjí od tématu zadané práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Přehled personálního zabezpečení Výtvarná tvorba se zaměřením 
na vzdělávání na ZUŠ 

 

 
Brožka Petr, MgA., Ph.D. 

Divišová Olga, Mgr. Bc. 

Duchková Zuzana, Mgr., Ph.D. 

Lorenc Josef, Mgr., Dr. 

Pospíšil Aleš, PhDr., Ph.D. 

Řepa Karel, Mgr., Ph.D. 

Vichrová Petra, Mgr. et Mgr. MgA. 

Vojtová Vilhelmová Lenka, doc., ak. mal. 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ  

Jméno a příjmení Petr Brožka Tituly MgA., 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 

Úvod do intermediální tvorby – garant, přednášející, vede seminář 
Lidské tělo ve výtvarné kultuře – garant, přednášející 
Intermediální tvorba I – garant, přednášející, vede seminář 
Intermediální tvorba II – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2002 - Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Atelier intermédií P. Kvíčaly – MgA. 
2014 - Fakulta výtvarných umění VUT v Brně - Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004-2009 SUPŠ sv. Anežky české v Českém Krumlově 
od r. 2009 - KVV Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, odborný asistent. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 20 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 21 

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: 
 

 BROŽKA, Petr. Víš, co je ukrytý, víš to ty…. Recenze výstavy, online. Artalk.cz, 2016. ISSN 1805-6989. 

 BROŽKA, Petr. Filip Cenek – Pohlednice. Text do katalogu k výstavě Filipa Cenka Pohlednice v galerii 
Měsíc ve dne, 2016. 

 BROŽKA, Petr. Na ostro. In. Práce 1996 - 2016. Č. Bříza: SAM 83, 2016. s. 11-12. ISBN: 978-80-87566- 
27-5. 

 BROŽKA, Petr. Zlatý věk v Galerii Jaroslava Krále. Recenze výstavy, online. Artalk.cz, 2015. ISSN 1805- 
6989. 

 BROŽKA, Petr. Nekonečný příběh Marka Meduny Recenze výstavy, online. Artalk.cz, 2015. ISSN 
1805-6989. 

Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let: 
- Zrcadlo ticha, 2018, certifikace: BMY (100%). Jen způsob, jak neříct, co doopravdy chci, 2018, certifikace: 
BLY (100%). Error in ART, 2016, certifikace: CMZ (100%). 
- Celkové hodnocení za posledních 5let: BMX 1; BMY 2; BLY1; CMZ 10; CLZ 6 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  

http://artalk.cz/2016/02/02/zastav-skryte-nastav-a-vystav/


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ  

Jméno a příjmení Olga Divišová Tituly Mgr., Bc. 

Rok narození 1983 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 16 do kdy 0121 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 16 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 

Prostorová tvorba pro ZUŠ V – vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2007 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, obor: 
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ - Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013-2016 KPP Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, externí pedagog 
od r. 2018 – dosud KVV Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, lektorka 

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 

Jako vyučující na pozici lektora publikační a další tvůrčí činnost nepřiznává. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ  

Jméno a příjmení Zuzana Duchková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1985 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, přednášející, vede seminář 
Výtvarná kultura pro ZUŠ I – garant, přednášející, vede seminář 
Výtvarná kultura – exkurze I – garant, přednášející, vede seminář 
Výtvarná kultura pro ZUŠ II – garant, přednášející 
Výtvarná kultura – exkurze pro ZUŠ I – garant, přednášející, vede seminář 
Výtvarná kultura pro ZUŠ III – garant, přednášející 
Výtvarná kultura – exkurze pro ZUŠ II – garant, přednášející 
Výtvarná kultura – exkurze II – garant, vede seminář 
Výtvarná kultura – exkurze pro ZUŠ III – garant, přednášející 
Výtvarná kultura pro ZUŠ IV – garant, přednášející 
Výtvarná kultura pro ZUŠ V – garant, přednášející 
Výtvarná kultura – exkurze III – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2018 - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, obor: Integrální studium člověka – obecná 
antropologie - Ph.D. 
2010 - Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, obor: Kulturní historie - Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008-2015 SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, vyučující předmětu Dějiny výtvarné kultury 
2010-2018 FHS UK Praha, historický a společensko-vědní modul, interní doktorandka 
2011-2014 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, Ústav dějin umění, externí vyučující 
předmětů Kapitoly z dějin moderního umění I/ II; Úvod do sochařství 
od r. 2014 – dosud KVV Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 
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   3 
   

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: 
 

 POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve 
výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2020. 250 s. ISBN 978-80-904268-5-6. (v tisku) (20%) 

 DUCHKOVÁ, Zuzana. Válečná traumata na malířském plátně: Umělecké reminiscence českých 
výtvarníků na prožité válečné události (první polovina 20. století). In SOUKUPOVÁ, Blanka; GODULA- 
WECLAWOWICZ GRAZYNA, Roza (edd.). Národy – města – lidé – traumata. Urbánní studie sv. 12. Praha: 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. s. 115-122. ISBN 978-80-7571-014-7. (100%) 

 DUCHKOVÁ, Zuzana; POSPÍŠIL, Aleš. Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného 
vzdělávání. Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce. In MACHALÍKOVÁ, Pavla; 
WINTER, Tomáš (edd.) Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 90-101. 
ISBN 978-80-86890-97-5. (50%) 



 SKOŘEPOVÁ, Zuzana; KADEŘÁBEK, Josef. Memories of the displacement. The presidential election of 
2013 in the Czech Republic through the lens of historical anthropology. In KACKA, Katarzyna; 
SCHATTKOWSKY, Ralph (edd.). History and Politics. Remembrance as Legitimation, CGS Studies vol. 6, 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 269-280. ISBN 978-1-5275-0558-2. 
(50%) 

 DUCHKOVÁ, Zuzana. Feigl v Berlíně, ve městě světel. In SAWICKI, Nicholas (ed.). Friedrich Feigl 1884- 
1965, Řevnice: Arbor vitae: 2016. s. 140-197. ISBN 9788074671067. (100%) 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům 

 Výtvarná kultura pro ZUŠ III: SKOŘEPOVÁ, Zuzana; KADEŘÁBEK, Josef. Zázračný plášť Panny Marie. 
Mariánská úcta pánů z Martinic a její odraz v rekatolizaci středních Čech. In HOLUBOVÁ, Markéta; 
Suchomelová, Marcela (edd.). Salve regina: mariánská úcta ve středních Čechách. Praha: Etnologický 
ústav Akademie věd České republiky, 2014. s. 83-99. ISBN 9788087112885. (50%) 

 Výtvarná kultura pro ZUŠ IV: SKOŘEPOVÁ, Zuzana; KADEŘÁBEK, Josef. Vizualizace víry v slánské krajině 
17. století. Snahy Martiniců o rekatolizaci obrazem. In BLAŽKOVÁ, Tereza; ČERVINKOVÁ, Petra (edd). 
Krajina jako antropologická čítanka, Praha: Togga, 2015. s. 175-184. ISBN 978-80-7476-039-6. (50%) 

 Výtvarná kultura pro ZUŠ V: SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Prezentace a sebeprezentace československých a 
německých výtvarných umělců v Londýně během 2. světové války. In SOUKUPOVÁ Blanka; HROCH, 
Miroslav (edd.). Společnost českých zemí v evropských kontextech, Praha: Fakulta humanitních studií, 
2012. s. 228-236. ISBN 978-80-87398-20-3. (100%); 

 SKOŘEPOVÁ, Zuzana; GRUBHOFFER, Václav. Reflexe futurismu v českém výtvarném umění a 
architektuře. In Jihočeský sborník historický 81 (= Supplementum 4), Věda, kultura a politika v 
československo-italských vztazích 1918-1951, 2012. s. 501-516. ISSN 0323-004X. (50%) 

 Výtvarná kultura – Exkurze II: SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Od Antverp přes Paříž po Řím. Cesty za uměním 
Bedřicha/ Friedricha Feigla a Otakara Kubína v prvních letech jejich umělecké kariéry. In HABÁNOVÁ, 
Anna; HABÁN, Ivo (edd.). Auf Reisen/ Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě 
německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska. Liberec: Oblastní galerie Liberec, 
2015. s. 84-87. ISBN 978-80-87707-17-3. (100%) 

 Výtvarná kultura – Exkurze pro ZUŠ III: SKOŘEPOVÁ, Zuzana; KADEŘÁBEK, Josef, „Město sta komínů“. 
Snahy o ideologizaci urbánního prostoru města Kladna v padesátých a šedesátých letech 20. století. In 
PETRÁŠ, Jiří; SVOBODA, Libor (edd.). Československo v letech 1954-1962. Praha: Jihočeské muzeum v 
Českých Budějovicích, ÚSTR, 2015. s. 204-213. ISBN 978-80-87311-57-8; 978-80-87912-24-9. (50%) 

Působení v zahraničí 

- Jüdisches Museum Berlin – Leo Baeck Institut, Spolková republika Německo, 7/2015, badatelské 
stipendium v rámci SVV pro FHS UK, 1 měsíc 

- Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Spolková republika Německo, 7/2014, 
badatelské stipendium PRVOUK na FHS UK, 1 měsíc 

- Jüdisches Museum Berlin, Archiv der Akademie der Künste, Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer 
Kulturbesitz, Spolková republika Německo, 7-9/2013, badatelské stipendium Česko-německé komise 
historiků pro rok 2013 

- Deutsches Exilarchiv Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, 6/2013, badatelské stipendium 
PRVOUK na FHS UK, 1 měsíc 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

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-základy prostorové tvorby – garant, přednášející, vede seminář 
Prostorová tvorba pro ZUŠ I – garant, vede seminář 
Prostorová tvorba pro ZUŠ II – garant, přednášející, vede seminář 
Prostorová tvorba pro ZUŠ III – garant, vede seminář 

Prostorová tvorba pro ZUŠ IV – garant, přednášející, vede seminář 
Prostorová tvorba pro ZUŠ V – garant, přednášející 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1982 - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, Učitelství výtvarné výchovy a českého jazyka - Mgr. 
2017 - Uniwersytet technoloczno-humanistyczny v Radomu (PL), obor: volné umění - Dr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981 - 1990 pedagog, Dům dětí a mládeže, České Budějovice, vedoucí oddělení estetické výchovy. 
od r. 1990 – dosud KVV Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, odborný asistent. 

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 5 let: 
 

 LORENC, Josef. Prostorová tvorba - keramika. In KOMPaRATIO - Zborník štúdií o umení a výtvarnej 
edukácii. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. s. 16-19. ISBN 978-80-558-0969-4. 

 

Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let: 
- 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%). 
- Celkové hodnocení za posledních 5let: 4x CMZ, 2x CMY, 2x CKZ, 2x CLZ, 1x CLY 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Aleš Pospíšil Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

-   

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

Intermediální výtvarné činnosti – galerijní pedagogika – garant, přednášející, vede seminář 
Asistentská náslechová reflektovaná praxe - garant, vede seminář 
Seminář asistentské reflektované praxe - garant, vede seminář 
Seminář k bakalářské práci I - garant, vede seminář 

Seminář k bakalářské práci II - garant, vede seminář 
Závěrečná redakce bakalářské práce - garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2007 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ - 
Mgr. 

2011 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor: Výtvarná výchova - Ph.D. 
2011 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor: Výtvarná výchova, rigorózní řízení - PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2007-2008 ZŠ U Krčského lesa Praha, učitel výtvarné a estetické výchovy 
2007-2010 KVV PedF UK Praha, interní doktorand 
od r. 2009 – dosud KVV Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
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   9 
   

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: 
 

 POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve 
výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2020. 250 s. ISBN 978-80-904268-5-6. (v tisku) (30%) 

 POSPÍŠIL, Aleš. Obrat vnímání kvality výtvarného vzdělávání pedagogů v počátcích konstituování 
oboru VV. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. 
Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 195-202. ISBN 978-80-904268-7-0. 

 POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. 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, 2017. s. 93 - 98. ISBN 978-80-905245-7-6. (50%) 

 POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana. Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného 
vzdělávání. Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce. In MACHALÍKOVÁ, 
Pavla; WINTER, Tomáš (edd.) Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 
90-101. ISBN 978-80-86890-97-5. (50%) 

 POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec – przyczynek do korzeni nowoczesnej edukacji plastycznej. In 
Arteria13/2015 – Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w 



Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 54-58. 
ISSN 1895-5827. (100%) 

 

Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let: 
- Tři ženy a zamilovaný lovec, 2018, certifikace: CMY (100%). Sleva na šelmu, 2018, certifikace: CMZ (100%). 
V borůvčí, 2017, certifikace: CMY (100%). SOMA#4, 2017, certifikace: CMZ (100%). Orbis Pictus, 2016, 
certifikace: CMZ (100%). Bílá laboratoř, 2016, certifikace: CMZ (100%). Magdaléna lascivní a kajícná, 2016, 
certifikace CMY (100%). 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

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 

Základy fotografie – garant, přednášející, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2004 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta, obor: Učitelství českého jazyka a 
výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Mgr. 

2010 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta, obor: Arteterapie - Bc. 
2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta, obor: Teorie výtvarné 
výchovy - Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004-2008 KPE Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, interní doktorand, odborný 
asistent 
od r. 2008 – dosud KVV Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 36 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   2 
   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

 ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve 
výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2020. 250 s. ISBN 978-80-904268-5-6. (v tisku) (30%) 

 ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš. 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, 2017. s. 93 - 98. ISBN 978-80-905245-7-6. (50%) 

 ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných námětech. 
In Přišla už pošta? Katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol 
v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2015. s. 2-5. ISBN 978- 
80-87799-42-0. (50%) 

 ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš, VILHELMOVÁ, Lenka, Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog 
k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 
s. 10. ISBN 978-80-7394-497-1. (30%) 

 ŘEPA, Karel. Dětská hra a představivost. In Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní 
expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6ti let. Písek: Sladovna Písek, o. p. s., 2015. s. 11- 

13. Projekt: reg. č. M00285 za podpory OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika. (100%) 
Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let: 
- Sleva na šelmu, 2018, certifikace: CMZ (100%). Jednotný vizuální styl k oslavám 70. výročí katedry výtvarné 
výchovy PF JU, 2018. certifikace: CMZ (100%). 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  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Petra Vichrová Tituly Mgr. et Mgr., MgA. 

Rok narození 1978 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 

Plošné výtvarné činnosti – základy malířských technik – vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti – barva ve výtvarné edukaci - přednášející 
Plošné výtvarné činnosti – malba I. – garant, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti – základy zobrazovacích metod II. – vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti – tvorba v plenéru – garant, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti – malba II. – garant, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti – tvorba v plenéru II. – garant, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti – imaginativní tvorba – garant, vede seminář 
Asistentská reflektovaná náslechová praxe – vede seminář 
Seminář asistentské reflektované praxe – vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2001 - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ/VV - Mgr. 
2006 - Jihočeská Univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství VV pro ZUŠ - Mgr. 
2011 - Akademie výtvarných umění Praha, obor: Malířství/volná tvorba - MgA. 

od r. 2018 – Masarykova Univerzita Brno, Pedagogická fakulta, obor: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky, 
doktorský studijní program 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000 – 2001 ZŠ a ZUŠ Zliv, učitelka na 1. stupni ZŠ 
od r. 2011 – Výtvarný ateliér vipart České Budějovice, lektorka VV 
2013 – 2017 KVV Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, externí vyučující 
od r. 2017 - dosud  KVV Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, odborný asistent 

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: 
 

 STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana OVČÁČKOVÁ, Petra VICHROVÁ, Marcela LANDOVÁ a Pavel 
ŠAFÁŘ. Tělo-výraz-obraz-koncept. Brno, Praha: Muni Press, Dokořán, 2018. ISBN 978-80-210-9126-9. 
(20%) 

 VICHROVÁ, Petra. Výtvarné studium skutečnosti jako kvalitativní součást kompetenčního rámce 
výtvarného pedagoga. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 203-216. ISBN 978-80-904268-7-0. (100%) 

 

Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let:* 
*Vzhledem k nástupu do pracovního poměru v roce 2017, jsou k dispozici certifikace RUV od zmíněného 
období. 



Srdce, 2018, certifikace: DMZ (100%). Zrcadlo ticha, 2018, certifikace: CMY (100%). Sleva na šelmu, 2018, 
certifikace: CMZ (100%). Nebe vzdálené i blízké, 2019, certifikace: CMZ (100%). Zn.: Nová existence, 2019, 
certifikace: BMY (100%). 
- Celkové hodnocení za posledních 5 let: DMZ 1; CMY 1; CMZ 2; BMY 1. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Jméno a příjmení Lenka Vojtová Vilhelmová Tituly doc., ak. mal. 

Rok narození 1957 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 

Plošné výtvarné činnosti - základy zobrazovacích metod – garant, přednášející, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti - základy malířských technik – garant, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti - barva ve výtvarné edukaci – garant, přednášející 
Plošné výtvarné činnosti - základy zobrazovacích metod II – garant, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti - základy grafiky – garant, přednášející, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti - kresba I – garant, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti - volná grafika – garant, vede seminář 
Historie a vývoj písma – garant, přednášející, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti- grafický design – garant, přednášející, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1982 - Akademie výtvarných umění v Praze, obor: Volná grafika - ak. mal. 
2005 - Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, obor: Volné umění a design - doc. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1999-2008 Katedra výtvarného umění, Fakulta architektury, ČVUT v Praze, odborný asistent, po roce 2005, 
docent 
2003-2007 Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice, odborný asistent, po roce 2005, docent 
od r. 2010 – dosud Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, docent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 35 

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

bez autocitací 

Volné umění a design 2005 Vysoká škola výtvarných 
umění, Bratislava, 
obor volné umění a 
design 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   47 
   

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: 
 

 VILHELMOVÁ, Lenka. Společně ke kvalitě. Labyrint ve výtvarném pojetí žáků, studentů, pedagogů a 
umělců v rámci Zásmuckého workshopu 2017. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra 
(eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 228-235. ISBN 978-80-904268-7-0. 

 VILHELMOVÁ, Lenka. Krása knihy a krásná literatura. In Biblio - Příloha Literárních novin. 5/2019 
Praha: Litmedia, 2019. s. 10-11. ISSN 12100-0021. 

 VILHELMOVÁ, Lenka; HUBÁČKOVÁ, Vilma; DUCHKOVÁ Zuzana. Lenka Vilhelmová. Výběr z díla. 
Mělník: Wendy s.r.o., 2018. 91 s. ISBN 978-80-270-4517-4. 



 VILHELMOVÁ, Lenka. Jak se potkat s názory svých studentů a být překvapen. In Komparatio. Zborník 
štúdií o umení a výtvarnej edukácii. Nitra: UKF, 2016. s. 36-43. ISBN 978-80-558-0969-4. 

 VILHELMOVÁ, Lenka. Exploring the Physical State of the Matrix. In Celebrating Print Magazine. New 
York: KADS, 2015, č. 1, s. 15-24. ISSN 2380-6613. 

 

Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let: 
 

- Od Boudníka k dnešku/ Česká strukturální grafika: Hollar: certifikace: BMY (100%). Kniha prostor pro 
grafiku, grafika prostor pro knihu: Hollar, 2018, certifikace: BMY (100%). Diplomatic Art: Bastionul Theresian 
in Timisoara, 2015, certifikace: BLZ (100%). Gallery BBLA The Celebrating Print: BBLA Cash Award NY, 2015, 
certifikace: BMZ (100%). Hollar Dnes: Obecní dům, Praha, 2017, certifikace: BMY (100%). XVII. Festival 
komorní grafiky: Hollar, Praha, 2017, certifikace: BMY (100%). Vessels, Juried Exhibition May 2017, 
Susquehanna Art Museum, certifikace: CLZ (100%). Edition Grenzraum/ Frankfurter Buchmesse 
2016/2017/certifikace: 2x CKZ (100%). International Biennial Print Exhibit, ROC TW, 2019, certifikace: BMX 
(100%). Grafika Roku, 2019, certifikace: BMZ (100%). Hlava hmatatelná, SR, 2019, certifikace: BLY (100%). 
XXIV. Festival komorní grafiky, 2019, certifikace: BMY (100%). Zrcadlo Ticha, SR, 2019, certifikace: BMY 
(100%). Chvála slepých uliček, 2019, certifikace: BMY (100%). Forgetting Remembering, USA, 2019, 
certifikace: CMZ (100%). 

- Celkové hodnocení za 5 let: BMX: 1x, BMY: 7X, BMZ: 3X, BLZ: 1X, CKZ: 1X, CMZ: 9X, CLZ: 7X, CMY: 1X. 

Působení v zahraničí 

1990 - Oberffälzer Künstlerhaus Schwandorf, Německo, 1 měsíc 
2001 - Atelierschiff- Unartig: symposium: edition grenzraum Frankfurt am Main, Německo, 1 měsíc 

Podpis  Datum  



Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

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

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

Zdroj Období 

    

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 

   

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

- 2015-2018 Grantový projekt GAJU Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově (146/2016/S). 
Řešitelé ze strany akad. pracovníků: Mgr. Karel Řepa, Ph.D., PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D., PhDr. Michal Filip, Ph.D. (TF JU) 

 
- 2015-2019 Cyklus tematických výtvarně edukačních sympozií. Klášter Zásmuky. Ve spolupráci se spolkem 
Klášter Zásmuky, z.s. Koordinátor za akad. pracovníky: doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

 

- 2016-2020 Projekt Haptické modely architektonických prvků a maleb pro osoby se zdravotním postižením. 
Realizován ve spolupráci s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami Jihočeské univerzity. 
Řešitelé ze strany akad. pracovníků: Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

 

- 2017 Celostátní konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Místo a termín konání: PF JU v Českých 
Budějovicích, 21.9. - 22. 9. 2017. Organizátoři: Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy PF JU v Českých 
Budějovicích. 

 
- 2018 Srdce jako symbol. Sympoziální projekt KVV PF JU ke stému výročí vzniku republiky. Koordinátorky za 
akad. pracovníky: doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal., Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

 

- 2016-2019 Kurátorské a výtvarně edukační programy Galerie D9 a Malé galerie při KVV PF JU. Koordinátoři 
za akad. pracovníky: MgA. Petr Brožka, Ph.D., Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

- 2017 Cyklus výtvarných workshopů pro 1. a 2. stupeň ZŠ (ZŠ Příbram VII. 28. října, ZŠ a MŠ Svatý Jan nad 
Malší, Prácheňské muzeum v Písku). Lektoři ze strany akad. pracovníků: Mgr. Karel Řepa, Ph.D., PhDr. Aleš 
Pospíšil, Ph.D., Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová. 



Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému 

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 
a požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní 
zejména tyto funkce: 

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona; 
b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona; 
c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 

vysokém školství. 

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 
informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti a 
odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

IS STAG je vyvinut a udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. Pro uživatele z JU je dostupný přímo na adrese 
https://wstag.jcu.cz/portal/, případně prostřednictvím odkazů z hlavních stránek webových portálů JU a fakult. 
Systém IS STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS STAG 
je realizováno prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým 
přístupem integrovaným v portálu GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce 
fakulty, správce katedry a rozvrhářů. Na portálu jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty        a 
vyučující. Portálové rozhraní je realizováno v českém a anglickém jazyce. Systém se dynamicky vyvíjí a pružně 
reaguje na aktuální potřeby, ať už vyvolané změnami legislativy nebo očekáváními či potřebami uživatelů. 

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém 
Hodnocení akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál LMS 
Moodle a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně. 

IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení (elektronická  přihláška ke studiu, anotace studijních programů  a 
vizualizace studijních plánů) až po vydání diplomu, včetně organizace průběhu studia (tvorba rozvrhů, 
přihlašování ke zkouškám, evidence studijních výsledků apod.). Studijní oddělení fakult na základě údajů 
evidovaných v IS STAG provádějí administrativní úkony související s příjímacím řízením, zápisy do studia, 
studiem, přerušením i ukončením studia. Pravidla využívání IS STAG pro účely agendy studia ze strany studentů, 
studijních oddělení, vyučujících a garantů jsou stanovena Studijním a zkušebním řádem JU a opatřením děkana 
PF JU. 

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze 
použít i hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce 
propojena s IS STAG a jsou jejím prostřednictvím odesílány písemnosti studentům a uchazečům poštou, 
datovou schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG. 

Přístup ke studijní literatuře 

Informační zabezpečení studijního programu poskytuje Akademická knihovna Jihočeské univerzity (společná   i 
pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno téměř 400 000 svazků, z toho se zaměřením chemickým, 
biologickým, matematickým, fyzikálním i informatickým téměř 75 000 svazků. Přírůstek titulů činí cca 1500 
ks/rok, knihovna odebírá celkem 355 titulů časopisů zaměřených na výše uvedené obory, 85% z nich jsou tituly 
zahraniční. V Akademické knihovně JU je téměř 500 studijních míst, část z nich s přípojkou pro notebook, 40 
počítačů  s přístupem   na   internet   a   specializovaná   počítačová   učebna   určená   k procvičování   práce   s 
elektronickými informačními zdroji. Je zde možné využívat bezdrátové připojení na Internet. V počítačových 
učebnách mohou studenti využívat program Mathematica v aktuální verzi. Tento program si taktéž studenti 
mohou instalovat v rámci „home licencí“ na své počítače. 

Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, 
Science Direct, Springer Link aj.). 

https://wstag.jcu.cz/portal/


Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. 
E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací 
nebo jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 



Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 
programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 371 15 
České Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách v historické i nové části města (budovy v ulicích 
Jeronýmova, Dukelská, U Tří lvů a Na Sádkách), 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, 2 tělocvičny v budovách v centru, loděnice. V budově 
Jeronýmova je nově zrekonstruované technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety. 

Ačkoliv patří českobudějovická katedra výtvarné výchovy PF JU k menším oborovým pracovištím ČR, disponuje 
funkčními a reprezentativními prostory určenými jak k výuce teoretických disciplín, tak k výuce výtvarné 
přípravy budoucích pedagogů či realizaci konferenčních setkání. 

Současné a plně funkční prostorové rozvržení pracoviště je výsledkem rozsáhlé revitalizace katedry, která byla 
provedena dílem kvůli ničivým povodním (2002) a v neposlední řadě také díky dlouho plánované a později 
realizované nové půdní vestavbě (2003) budovy Dukelská 9, ve které je pracoviště několik desítek let umístěno. 

Katedra výtvarné výchovy spravuje a využívá např. výukové prostory v již zmíněné nejvyšší etáži budovy 
Dukelská (3. a 4. patro), kde je kromě administrativního zázemí (sekretariátu, kabinetů většiny interních 
vyučujících a katedrálního archivu) umístěno také několik plně vybavených učeben a atelierů: 

• Atelier kresby (D401) Menší ateliérový prostor je, jak již jeho označení napovídá, využíván zejména k lekcím 
kresby, ale také k dílčím seminářům výtvarné přípravy či k realizacím lekcí z oblasti galerijní pedagogiky apod. 

• Atelier malby (D403) Největší ateliérový prostor katedry je určen k výuce plošných výtvarných disciplín, 
zejména malby. Využíván je, mimo jiné, také ke kurzům figurální kresby apod. 

• Atelier grafiky (D407) Menší, ale plně vybavený atelier je primárně určen k výuce reprodukčních grafických 
technik. Jsou v něm umístěny dva grafické lisy, leptací box apod. Výjimečně slouží také ke komorním seminářům 
teorie výtvarných činností. 

• Učebna teorie (D409) Jedná se o největší přednáškový prostor katedry. Probíhá zde většina výuky oborové 
teorie jako je například výuka dějin výtvarné kultury, teorie výtvarné výchovy apod. Učebna je též využívána ke 
konání konferenčních jednání, akademických obcí katedry či Státním závěrečným zkouškám a obhajobám 
kvalifikačních prací. 

Další prostory katedry jsou umístěny v suterénních partiích domovské budovy (-2. patro). Jedná se zejména o 
prostory těžšího ateliérového provozu a prostory charakteru dílenského, prostory skladovací a v neposlední 
řadě i prostory galerijní, určené k prezentaci tvůrčích výsledků nejen studentů katedry a jejich pedagogů (viz 
položky menu Galerie D9 a Malá galerie). 

• Brusírna skla (D004) Komorní prostor brusičské dílny umožňující realizaci dílčích technických výkonů nejen v 
rámci sklářské tvorby. 

• Atelier keramiky (D008) Ateliér slouží k výuce specializované výtvarné přípravy a navrhování a realizaci všech 
forem keramické produkce a dílem také k vybraným technikám sklářské tvorby. Vybaven je technickým 
zázemím nutným k výše uvedeným výtvarně technologickým činnostem. 

• Atelier serigrafie (D017) Komorní grafická dílna slouží zejména k výuce sítotisku a drobným výtvarným 
činnostem. 

• Sádrovna (D018) Ryze dílenský prostor sádrovny slouží k přípravě sádrových modelů a forem, sloužících jako 
přípravná či realizační fáze zejména výuky probíhající v atelieru prostorové tvorby či keramiky. 

• Atelier prostorové tvorby (D024) V atelieru je realizovaná valná část výuky spojená s prostorovými výtvarnými 
činnostmi od klasické studijní přípravy až k realizaci autorských objektů, konceptuálních projektů apod. 

• Galerie D9: Výstavní prostor byl vytvořen  jako otevřená platforma pro komunikaci  rozdílných formálních    i 
obsahových přístupů jak ve výtvarné tvorbě, tak i v jejím vnímání. 



Jako funkční pomůcka pro animace si galerie klade za úkol prezentovat široké spektrum uměleckých poloh a 
forem, s nimiž se studenti v praxi budou setkávat. A to i forem okrajových, na nichž si studenti ověří flexibilitu 
vnímání, různé stupně a limity zprostředkování zážitku uměleckého díla. 

Výstavní koncept je řešen tak, aby přitahoval pozornost nejen studentů naší univerzity, ale i kulturní veřejnosti. 
Přínosem galerie pro katedru výtvarné  výchovy je nejen rozšíření  možností  v rámci teoretické výuky, ale        i 
příležitost detailního seznámení s reálným uměleckým dílem a přímé poměření praktických výstupů. 

Vedle ambicióznějších kurátorských projektů a zavedených autorů výstavní koncepce počítá i se semestrálními 
a diplomovými pracemi studentů, jak je standardem ve vzdělávacích institutech, jakými katedry výtvarné 
výchovy jsou. 

• Malá galerie: Výstavní činnost Malé galerie probíhá paralelně s kurátorským programem hlavního galerijního 
prostoru D9. Orientuje se především na prezentaci prací studentů katedry výtvarné výchovy PF JU, které vznikají 
v rámci jejich studia, jako jsou například semestrální nebo kvalifikační práce. Malá galerie je prostorem 
otevřeným i pro menší autorské výstavy a pro prezentaci tvůrčích výstupů dalších pracovišť Jihočeské 
univerzity. 

Kromě zmíněných prostor v půdní vestavbě a suterénu budovy Dukelská využívá katedra také multifunkční 
učebnu ve druhém patře téže budovy. Zmíněná učebna (D315) je využívána nejen jako přednášková místnost, 
ale také jako prostor k výuce výtvarných činností posluchačů, jejichž studijním oborem není primárně výtvarná 
výchova. 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách 
v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 
 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

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 

Studium výtvarné výchovy pro základní umělecké školství (v bakalářské formě výtvarné tvorby) je součástí 
vzdělávací strategie dnešní Pedagogické fakulty JU již více jak tři desítky let. Letité a dobré zkušenosti vzdělávací 
instituce tak jen dokládají nutnost uchování možnosti vzdělávat specifické odborníky výtvarného oboru ZUŠ, 
pro které domovská fakulta dokázala vytvořit ideální (nejen materiální a prostorové) podmínky. Skrze zmíněné 
studium má vzdělávací systém možnost pružněji reagovat na nové výzvy vizuální kultury a komunikace, které 
jsou nedílnou součástí současného i budoucího společenského vývoje. 

Současné pojetí učitelské přípravy je vnímáno jako logicky provázaný celek vycházející z představy postupného 
a kontinuálního rozvoje kompetencí, potřebných pro podporu učebních procesů žáků základních škol. Na 
bakalářské úrovni je cílovou hodnotou dosažení způsobilosti studenta asistovat učiteli při práci s žáky, 
porozumět kompetencím, potřebným pro působení ve škole a motivování pro další studium učitelského směru. 

Charakter pregraduální 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 základním školství, které charakterizuje několik požadavků 
praxe. Předně se jedná o potřebu posílení výchovné role učitele a fungování poradenského pracoviště, v němž 
do nových rolí vstupují učitelé, asistenti i další specializovaní pracovníci. Příprava také musí reagovat na 
proměnu společenské reality a na nové výchovné problémy, které musí škola umět řešit. Současné společenské 
krizové jevy předurčují základní škole změnu výchovných i vzdělávacích priorit. Narůstají tak přirozeně také 
požadavky a nároky na učitele i na asistenty učitele (budeme-li za ně považovat ty absolventy bakalářského 
stupně studia, kteří se dál nerozhodnou pokračovat ve studiu a nastoupí do pedagogické praxe). 

Objevuje se potřeba zvládat podporu osobnostních a sociálních kompetencí žáků, nastává nutnost specifikovat 
a diferenciovat přístupy a strategie pro práci s žáky s rozmanitými specifiky (poruchy učení, poruchy chování, 
poruchy autistického spektra aj.), s žáky se sociálně a kulturně odlišného prostředí, narůstá požadavek dovést 
pozitivně intervenovat do zdravého životního stylu žáků v období dospívání i do oblasti prevence potenciálního 
rizikového chování. Učitelská příprava tak zohledňuje výrazněji výchovné, kázeňské a osobnostně a sociálně 
kultivující aspekty školní edukace. Zároveň proměnou prochází i vzdělávací role školy. Ta ztrácí postupně svou 
dominantní kvalifikační roli a stává se stále více místem pro objevování, podporu a rozvoj všestranných 
kompetencí žáka základní školy. Škola „objevující žáka jako adresáta edukace“ vyžaduje ovšem učitele 
připraveného na uplatnění těchto nových přístupů v praxi. 

Rozvoj studijního programu byl vyjádřen v nové vizi fakulty, nazvané „Učitel PF“, tedy Učitel Pedagogické 
Fakulty, resp. Učitel Pro Futuro. Vize vyjadřuje odlišit inovovanou a reformovanou přípravu učitelů pro potřeby 
základní školy 21. století. Do nově koncipované přípravy budoucích učitelů se proto promítají následující oblasti: 

- Udržování vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního vzdělávání 
učitelů základních škol. Struktura studijních plánů jednotlivých specializací i pedagogicko-psychologické složky 
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 základní školy a profese učitele na 2. stupni ZŠ (projekty TA ČR, GA ČR). 

- Uplatňování pedeutologického hlediska v přípravě, vycházející z profesních modelů asistenta pedagoga a 
učitele základní školy. V rámci pedagogicko-psychologické složky přípravy a oborových didaktik budou 
identifikovány a rozvíjeny kompetence budoucích učitelů, potřebné pro zvládání širokého spektra profesních 
činností. Z rozvojového hlediska bude podporována realizace „pedagogických“ projektů (např. v rámci OP VVV) 
zaměřených na zkvalitňování osobnostních a sociálních kompetencí posluchačů – budoucích učitelů 2. stupně 
ZŠ. 

- Zvýrazňování praxeologických aspektů přípravy. V rámci rozvoje programu bude podporován nárůst kvality 
vztahů  mezi  spolupracujícími  základními  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 základní školy do výuky a vedení studentů k evaluaci a autoevaluaci vlastního 
pedagogického působení v rámci asistentských a oborových praxí. 

- 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 

Předpokládaný počet přijímaných studentů je maxiláně 12, ačkoliv zájem o studium tradičně převyšuje 
kapacitní možnosti pracoviště. Výše uvedený maximální možný počet přijímaných zájemců je vázán na 
prostorové možnosti, vybavení katedrálních prostor a v neposlední řadě také na náročnost nutného 
individuálního přístupu vyučujících k jednotlivým posluchačům. 
Počet uchazečů může být v souvislosti s demografickým vývojem v ČR mírně modifikován. 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvent je připraven působit jako asistent na základních uměleckých školách a na 2. stupni základní školy ve 
specializaci (aprobačním oboru), která tvoří součást jeho přípravy nebo pokračovat v NMgr. studiu učitelských 
programů a získat plnohodnotnou učitelskou kvalifikaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


