
Návrh studijního programu 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název fakulty: Pedagogická fakulta JU 

Název spolupracující 

instituce: 

 

Název studijního 

programu: 

Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ (navazující magisterský studijní program) 

Typ žádosti o 

akreditaci: 

 udělení akreditace 

Schvalující orgán: Rada pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Odkaz na 

elektronickou podobu 

žádosti: 

Základem je zpráva garanta studijního programu Specializace v pedagogicea 

souvisejících akreditovaných studijních oborů se zaměřením na vzdělávání za léta 

2012-2016 a její aktualizace za rok 2017 

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

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_navazujiciho_mag

isterskeho_studijniho_programu_Ucitelstvi_vytvarne_vychovy_pro_ZUS.pdf  

Odkazy na relevantní 

vnitřní předpisy: 

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

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

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/zpravy.phphttps://www.jcu.cz/o- 

univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality- 

vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality- 

vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb 

https://kvalita.pf.jcu.cz/procesni_postup.php 

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

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

Komentář: 

Program Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ je koncipován jako studium realizované a garantované 

Pedagogickou fakultou JU. Jde o navazující magisterský program navazující na bakalářský studijní program 

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ. Navazující magisterské studium je samozřejmě 

otevřené také absolventům ekvivalentně strukturovaných bakalářských studijních programů (včetně tzv. 

aprobačně dvouoborových kombinací) na jiných Pedagogických fakultách či oborům příbuzným. Mezi tzv. 

obory příbuzné lze kupříkladu zařadit studijní programy z fakult a škol ryze uměleckých či uměnovědých. 

Všichni uchazeči však musí splnit kritéria přijímacího řízení a v případě předchozího nepedagogicky 

orientovaného vzdělání také přijímací řízení z tzv. pedagogicko-psychologického základu, který na PF JU 

zaštiťuje a realizuje katedra pedagogiky a katedra psychologie. 

Navazující magisterský studijní program tvoří s bakalářskou přípravou celek, jehož úspěšné absolvování vede 

k získání kvalifikace pedagogické pracovníka - učitele 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Bakalářský 

program spolu s navazujícím magisterským programem (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k akreditaci zároveň. 

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 garantka doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 
z Pedagogické  fakulty  JU a dále jsou  v radě zastoupeni zástupci jednotlivých  studijních oblastí, absolventi a 

https://www.pf.jcu.cz/documents/zpravy/nmgr.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_navazujiciho_magisterskeho_studijniho_programu_Ucitelstvi_vytvarne_vychovy_pro_ZUS.pdf
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_navazujiciho_magisterskeho_studijniho_programu_Ucitelstvi_vytvarne_vychovy_pro_ZUS.pdf
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/zpravy.php
http://www.jcu.cz/o-
https://kvalita.pf.jcu.cz/procesni_postup.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/internal_doc/


učitelé z praxe. Předpokládaný počet přijímaných studentů odpovídá dosavadní praxi, kdy do prvních ročníků 

nastupuje zhruba 12 studentů. 

Společný pedagogicko-psychologický základ je v rámci programu realizován v rámci již akreditovaného NMgr. 

programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. 



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

studijního programu 

Materiál v podobě Záměru akreditovat studijní program projednala Rada pro vnitřní hodnocení společně s 

kompletním dokumentem obsahujícím všechny předkládané specializace zaměřené na vzdělávání na 2. stupni 

ZŠ. Vzhledem k tomu, že souběžně MŠMT při posuzování Žádosti o povolení uskutečňovat studijní programy 

Učitelství pro SŠ doporučilo fakultě, resp. univerzitě vnímat toto studium jako samostatný program, 

předkládáme nyní kompletní akreditační spis již také samostatně. Při projednávání věcného záměru žádosti 

Rada konkrétně k navržené specializaci studia výtvarné tvorby připomínky neformulovala. 

V poznámce „Ostatní“ je požadavek na zkrácení CV garantky programu – oprava byla provedena dále ve spisu. 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Typ studijního programu Navazující magisterský 
Profil studijního programu Akademicky zaměřený 

Forma studia Prezenční 

Standardní doba studia 2 roky 

Jazyk studia Český 

Udělovaný akademický titul Mgr. 
Rigorózní řízení ano Udělovaný akademický titul PhDr. 

Garant studijního programu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

Ano 

Zaměření na přípravuodborníků 
z oblasti bezpečnosti České 
republiky 

Ne 

Uznávací orgán MŠMT 

Oblast(i) vzdělávání 

Učitelství 

Cíle studia ve studijním programu 

Cílem navazujícího magisterského studia je připravit a motivovat studenty k výkonu profese učitele 
pro základní umělecké školy a druhý stupeň základních škol a během studia rozvíjet jeho oborové, 
oborově-didaktické, pedagogicko- psychologické a osobnostně-sociální kompetence, potřebné pro 
zastávání dané profese. 

V rámci navazujícího magisterského studia bude důraz kladen na rozvoj oborových kompetencí, 
realizovaných v rámci specializací uměleckého základu. Další součástí studia je prohloubení znalostí 
oborové didaktiky a obecné pedagogiky a psychologie se zaměřením na praxi 2. stupně základní školy 
a základních uměleckých škol. Nedílnou součástí studia je reflektovaná pedagogická praxe. Zvolené 
kreditové vyjádření náročnosti studia odpovídá standardům MŠMT pro regulovanou profesi učitele 
2. stupně základní školy. 

Profil absolventa studijního programu 

Přímé profesní uplatnění absolventa je zaměřeno na vzdělávací a výchovnou práci učitele na základní 
umělecké škole a na 2. stupni základní školy. Absolvent studia disponuje základními kompetencemi pro 
výchovnou práci ve školských i neškolských zařízeních, je též kvalifikován pro činnosti instruktora 
oboru absolvované oborové specializace (specializací) ve střediscích volného času. 
Profil absolventa ve vztahu k pedagogicko-psychologickému základu směřuje k vytváření základních 
pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese. 
Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa učitelství pro základní umělecké školy jsou 
pokládány kompetence psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně 
rozvíjející. 
V rámci studia tzv. pedagogicko psychologického základu studenti získávají: 

 teoretické poznatky a vědomosti v základních oblastech pedagogiky apsychologie, 
 didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti, 
 pedagogické a psychologické dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese. 
Studijní program kultivuje osobnostní a sociální rozvoj absolventa, studenti jsou vedeni ke schopnosti 
sebereflexe, podporována je jejich flexibilita a kreativita tak, aby byli po nástupu do praxe schopni 
realizovat vlastní pojetí výuky a byli otevření vůči změnám v kurikulární politice. Postoj absolventa k 
výkonu učitelství by měl podpořit i preferovaný způsob vzdělávání, který upřednostňuje moderní 
výukové  trendy  a  postupy,  orientuje  se  na  aktivitu  a  samostatnost  studenta  a na  schopnost 



propojování teorie s praxí. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je i zájem o 
celoživotní profesní růst jak v oblasti oborové, tak v oblasti pedagogicko-psychologické. 
Další specifické odborné znalosti, odborné nebo obecné způsobilosti jsou závislé na výběru studijního 
plánu konkrétní specializace. Zároveň, díky obecnosti a šíři univerzitního vzdělání, má absolvent řadu 
oborově nespecifických dovedností, které usnadní širokou zaměstnatelnost, a to i mimo hlavní 
profesní zaměření. 
V rámci specializace je cílem připravit absolventy tak, aby disponovali znalostmi a dovednostmi, které 

umožní uplatnění ve specifických oblastech daných obsahovým zaměřením dané specializace, a to v 

kontextu témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké školství včetně 2. stupně 

základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Absolvent zároveň rozvine své znalosti a 

dovednosti z oborové didaktiky a metodiky, přičemž důraz je kladen na rozvoj tvůrčích schopností 

absolventa a na praktické aplikace didaktické teorie. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 
Navazující magisterský studijní program Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ tvoří celek s bakalářským 
programem Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ, přičemž kreditové rozloženístudia 
na jednotlivé složky je připraveno v rámci tohoto celku (Bc. + Mgr.) podle Rámcových požadavků na 
studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných 
povolání pedagogických pracovníků (Čj. MŠMT-21271/2017-5a). 
Studenti získají během magisterského navazujícího studia celkem 120 kreditů, přičemž 24 kreditů 
připadá na předměty obecných a aplikovaných pedagogicko-psychologických disciplín, 14 kreditů 
připadá na reflektované praxe (na průběžnou a reflektovanou praxi 6 kreditů a na souvislou 
reflektovanou praxi 8 kreditů). Celkem 60 kreditů připadá na samotnou oborovou složku a její 
didaktiku, 18 kreditů připadá na přípravné semináře k diplomové práci a na metodologické vedení 
studenta k její finalizaci, 2 kredity pro předmět společného základu učitelské propedeutiky a 2 kredity 
na volitelné předměty, které budou nabízeny v rámci dané specializace, tak v rámci pedagogicko- 
psychologické složky. 

 

Tabulka kreditového rozložení jednotlivých složek: 

 Složka Počet kreditů  

Pedagogicko-psychologický 
základ 

24 kreditů 

Praxe 14 kreditů 

Obor a jeho oborová didaktika 60 kreditů 
Příprava závěrečné práce 18 kreditů 

Předmět učitelské propedeutiky 2 kredity 

Volitelný předmět 2 kredity 

Celkem kreditů 120 
  

Přidělení kreditních bodů je založeno jednak na systému rovnoměrné 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, práce na portfoliu, reflektivních denících aj.) 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 nejsou v rámci pedagogicko- psychologického bloku nabízeny, 

studijní plán je v této části přípravy tvořen šíře koncipovanými disciplínami s akcentem na překonání 

předmětové roztříštěnosti a na propojování pedagogického a psychologického diskurzivního 

přístupu. Důraz je kladen na aplikaci poznatků na praxi a na profesní činnosti učitele. Reflektivní 

semináře se vztahují k oborově didaktické praxi a vedou studenta k rozvoji schopnosti pracovat 

komplexněji s různými pedagogickými situacemi z pozice učitele. Volitelné předměty jsou ve vztahu 

ke struktuře studijního programu definovaného Standardem MŠMT omezeny. Tvoří je jednak nabídka 

Tělesné výchovy pro studenty, jednak bloky volitelných předmětů v rámci jednotlivých specializací 

(uvedeno v přehledu studijních plánů specializací) a v rámci pedagogického základu. V rámci studia 

bude student mít možnost získat tímto způsobem 2 kredity. 

Navýšené časové dotace a v souvislosti s tím i adekvátní kreditové ohodnocení praxí odráží reálné 

organizační a výukové požadavky základního uměleckého školství v rámci výtvarného oboru. Zcela 

běžné několika hodinové výukové bloky, obsahující nejen produktivní ale i receptivní složku, vyžadují 

náročnější přípravu než standardní tematické lekce na 2. stupni ZŠ. Zvýšené nároky jsou také kladeny 

na zvládnutí zvoleného média a formu přístupu k naplnění cílů specializovaného uměleckého 

vzdělávání. V rámci výše uvedeného svou úlohu také hrají běžněji využívané specifické formy 

výtvarně-projektové výuky či zařazování intermediálních výtvarných činností často spojených s 

oblastí galerijní pedagogiky apod. 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Obecnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je řádné 

ukončení vysokoškolského studia v programu příbuzném vzdělávací oblasti a specializaci/specializací 

v předchozím studijním programu. Další podmínky k přijetí do studia jsou specifikovány Vyhláškou o 

přijímacím řízení, která stanoví konkrétní obsahové a kreditové charakteristiky oboru, ze kterého je 

možné se do navazujícího studia hlásit. Vyhláška také charakterizuje předepsané požadavky 

přijímacího řízením, kterým musí uchazeč/ka vyhovět. Pro zajištění návaznosti studia a kontinuálního 

charakteru přípravy proto bude vyhláška vymezovat specifické oblasti absolvovaných předmětů, 

rozsah znalostí, dovedností či praxe, jejichž zvládnutí musí uchazeč o studium prokázat. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Studijní program navazuje na bakalářský program Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 

Absolvent navazujícího magisterského studia se může ucházet o navazující studium v doktorských 

studijních programech oborově didaktického nebo pedagogického zaměření. 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Teorie výtvarné výchovy I – garant, přednášející 
Autorská kniha – garant, vede seminář 
Teorie výtvarné výchovy II – garant, přednášející 
Příprava lekce výtvarné výchovy pro ZUŠ – garant, vede seminář 
Ročníková práce I – garant, vede seminář 
Ročníková práce II – garant, vede seminář 
Seminář Diplomová práce I – garant, vede seminář 

Seminář Diplomová práce II – garant, vede seminář 
Závěrečná redakce diplomové práce – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1976-1982 Akademie výtvarných umění, Praha. Ateliér restaurování (1976-1978), Atelier grafiky (1978-1982). 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2010-dosud Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 
(2014 – dosud, vedoucí katedry) 

2009-2010 Katedra zahradní a krajinné architektury, Česká zemědělská univerzita Praha 
1999-2008 Katedra výtvarného umění, Fakulty architektury ČVUT Praha 

2003-2007  Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice – pracoviště Litomyšl 

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 

Volná umění a design 2005 Vysoká škola výtvarných 
umění Bratislava, SR 

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 

Publikační činnost (výběr za posledních 5 let) 
VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš. Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě 
experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1. 
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. 
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. Krása knihy a krásná literatura. In Biblio - Příloha Literárních novin. 5/2019 Praha: Litmedia, 
2019. s. 10-11. ISSN 12100-0021. 
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. 

 

Umělecká činnost (výběr za posledních 5 let) 
Samostatné výstavy 
(2020)Prostor onoho místa Muzeum Fotografie a moderních obrazových médií JH,(2019) 24. cena Vl. Boudíka / 24. 
Prix of Vladimir Boudnik; Internationale Buchmesse der Kleinverlage und Künstlerbücher, Mainzer Minipressen – 



Messe, Grenzraum- Ivo Sedlacek, Irmgard Flemming, Lenka Vilhelmová; Litanie, Galerie 50°47'55.9"N 
14°57'22.6"E, kostel Andělská hora u Chrastavy, (2018) Hlava hmatatelná - Kopplova vila Galerie Jana Koniarka 
Trnava Slovensko, (2016) Frankfurter buchmesse 2016, Frankfurt nad Mohanem, Germany, (2015) Něco tady, něco 
tam, GD Tišice, Piccola Confessione, Galerie města Olomouce. 

 

Skupinové výstavy 
(2020) Nejkrásnější kniha Letohrádek Hvězda, Praha. International Biennial Print Exhibit: 2020 R.O.C National 
Museum of Fine Arts Taiwan. (2019) Guanlan International print Biennial 2019 China, China print Museum; 
7TH International Biennial Print Exhibit : 2018 ROC - National Museum of Fine Arts, Taiwan; Guanlan international 
print Biennial China 2019, China; Hollar art graphique tchèque - Centre tchèque de Paris, France; Myšlení zrakem 
- Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec; GR Cena Vl. Boudníka - Obecní dům Praha; Grafika roku 2018, 
cena VL. Boudníka - Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň; ARTEDUCO, DEPO 2015, Plzeň, (2018) 9:16 Plynutí času Dům 
není sám - MUO muzeum moderního umění Olomouc; Sleva na šelmu - Prácheňské muzeum Písek; Zrcadlo ticha 
Kopplova vila Galerie Jana Koniarka Trnava Slovensko; Forgetting Remembering BBLA NY USA; Grafika roku Clam, 
Gallasův palác Praha; Jubilanti Hollaru, Galerie Hollar Praha; 100 let Hollar přehlídka tvorby autorek, Galerie 
Millenium Praha, (2017) Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu I., Galerie Hollar Praha; Vessels, 
juried exhibition, Susquehanna Art Muzeum, May 2017, Pensylvanie, USA; Kniha prostor pro grafiku, grafika 
inspirace pro knihu II., Galerie Františka Drtikola Příbram a Památník národního písemnictví; Mezi uměním a 
řemeslem, Národní Technické Muzeum Praha; International Biennial of small etching graphium, Timisoara 2017; 
Hollar dnes, Obecný dům Praha; Memento Tiziani/ Příběhy proměn v dílech současných umělců, Slovácké 
muzeum, Uherské Hradiště; Jubilanti Hollaru, Galerie Hollar, Praha; Grafika roku 2016, Clam Gallasův palác, Praha; 
100 let Hollaru/ přehlídka autorek, Galerie Millenium, Praha; Miniaturen IV 2017, WUK, Sien; Kniha prostor pro 
grafiku, Galerie Hollar, Praha; Labyrint I., Klášter Zásmuky, Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, (2016) 
Grafika roku 2015, Clam Gallasův palác, Praha; Bílá laboratoř – Galerie města Olomouce, Olomouc; Od Boudníka k 
dnešku: česká strukturální grafika, Galerie Hollar, Praha; Frauenpower, Galerie Černá labuť, Praha; Uvnitř a vně, 
Galerie D9, České Budějovice; INTakt, Městské muzeum a galerie Hustopeče, Hustopeče; Frauenpower, Radniční 
galerie, Kostnice, Germany; Sami, spolu, dohromady, Minoritský klášter, Jindřichův Hradec; Memento Tiziani, 
Galerie Orlovna, Kroměříž; 
Zastoupení ve sbírkách (výběr) 
Národní galerie v Praze - sbírka grafiky, Národní galerie, Washington D.C. - stálá sbírka, Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR, Praha, Česká národní banka, Galerie Hlavního města Praha, Muzeum Holocaustu, Dněpropetrovsk, 
Ukrajina, Nejvyšší kontrolní úřad, Praha, Památník národního písemnictví, Praha. 
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 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah Způsob 
ověř. 

počet 
kred. 

Vyučující dop. 
roč./sem 

profil. 
základ 

Teoretický základ 26p+26s zk. 5 prof. PaedDr. Iva 1/ZS ZT 
učitelství (blok    Stuchlíková, Ph.D.   

teoretických předmětů:    (40 %, přednášky),   

přednáška a aplikační    PhDr. Margareta   

semináře)    Garabiková, Ph.D.   

    (20%, přednášky),   

    doc. Mgr. Jiří Jošt,   

    Ph.D. (10 %), PhDr.   

    Zuzana Bílková, Ph.D.   

    (30 %, přednášky,   

    semináře)   

Aplikovaná učitelská 13p+52s zk. + zp. 8 doc. Mgr. Alena 1/LS ZT 

příprava (blok aplikačních    Nohavová, Ph.D. (40   

předmětů: přednáška a    %, přednášky), PhDr.   

aplikační semináře)    Dalibor Kučera, Ph.D.   

    (20 %, semináře),   

    Mgr. Zuzana Bílková,   

    Ph.D. (20 %,   

    semináře), PhDr. Iva   

    Žlábková, Ph.D. (20   

    %, semináře)   

Praktická agenda 0p+26s zp. + kol. 3 PhDr. Iva Žlábková, 2/ZS PZ 
budoucího učitele (blok    Ph.D. (40%,   

aplikačních a na praxi    semináře), PhDr.   

orientovaných předmětů:    Miroslav Procházka,   

přednáška a aplikační    Ph.D. (30%,   

semináře)    semináře), Mgr.   

    Zuzana Bílková, Ph.D. 
(30 %, semináře) 

  

Praxe 

Seminář reflexe I 0p+13s zp. 1 PhDr. Iva Žlábková, 1/LS  

    Ph.D. (20%), PhDr. /2/ZS 
    Miroslav Procházka,  

    Ph.D. (10%), Mgr.  

    Lukáš Laibrt (20 %),  

    Mgr. Jan Hynek (20  

    %), Mgr. Martina  

    Blažková (10 %), Mgr.  

    Martina Faltová (10  

    %), mentoři  

    z fakultních škol (10  

    %)  

Seminář reflexe II – 0p+13s zp. 1 PhDr. Miroslav 2/LS  

analýza pedagogických    Procházka, Ph.D. (20  

situací    %, semináře), PhDr.  

    Iva Žlábková, Ph.D.  

    (20 %, semináře),  

    PhDr. Martina  

    Komzáková, Ph.D. (20 
%, semináře), Mgr. 

 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI3NTU1ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI3NTU1ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI1MzQ2ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail


    Mgr. Marie 
Najmonová, Ph.D. 
(20%, semináře), 

PhDr. Olga Vaněčková 
(10%, semináře) 

Mgr. Martina Faltová 
(10% semináře) 

  

Doplňující předmět propedeutiky 

Technologie ve vzdělávání 0p+26s zp. 2 PaedDr. Petr Pexa, 
Ph.D. (40 %) 

Mgr. Václav Dobiáš, 
Ph.D. (30 %), 

Mgr. Václav Šimandl, 
Ph.D. (30 %) 

1 LS/ZS  

Povinně volitelné předměty 

Pedagogika volného času 0p+13s zp. 2 Mgr. Richard Macků, 1/LS  

1: základy PVČ    DiS, Ph.D. (40 %),  

    Mgr. Martina  

    Blažková (30 %), Mgr. 
Lukáš Laibrt (30 %) 

 

Pedagogika volného času 0p+13s zp. 2 Mgr. Richard Macků, 2/ZS  

2: metodiky zájmových a    DiS, Ph.D. (40 %),  

volnočasových činností    Mgr. Martina  

    Blažková (30 %), Mgr. 
Lukáš Laibrt (30 %) 

 

Pedagogika volného času 
3: práce s hrou a zážitkem 

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

Mgr. Martina 
Blažková (30 %), Mgr. 

Lukáš Laibrt (30 %) 

2/LS  

Výchovné a kariérové 0p+13s zp. 2 Mgr. Margareta 1/LS  

poradenství I.    Garabiková Pártlová,  

    Ph.D. (50 %), Mgr.  

    Zuzana Bílková, Ph.D.  

    (10 %), Mgr. Jan  

    Hynek (10 %), PhDr.  

    Miroslav Procházka,  

    Ph.D. (10 %), Mgr.  

    Zuzana Štefánková,  

    Ph.D. (10 %), PhDr.  

    Olga Vaněčková (10 
%) 

 

Výchovné a kariérové 0p+13s zp. 2 Mgr. Margareta 2/ZS  

poradenství II.    Garabiková Pártlová,  

    Ph.D. (20 %), Mgr.  

    Zuzana Bílková, Ph.D.  

    (20 %), Mgr. Jan  

    Hynek (20 %), Mgr.  

    Zuzana Štefánková,  

    Ph.D. (20 %), PhDr.  

    Olga Vaněčková (20 
%) 

 

Výchovné a kariérové 0p+13s zp. 2 Mgr. Margareta 2/LS  

poradenství III.    Garabiková Pártlová,  

    Ph.D. (50 %), Mgr.  

    Zuzana Bílková, Ph.D.  

    (10 %), Mgr. Jan  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI1MzQ2ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI1MzQ2ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDY3ODMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18%2A&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDY3ODMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18%2A&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail


    Hynek (10 %), PhDr. 
Miroslav Procházka, 
Ph.D. (10 %), Mgr. 
Zuzana Štefánková, 
Ph.D. (10 %), PhDr. 

Olga Vaněčková (10 
%) 

  

Metodika školní prevence 
I. 

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

Mgr. Jan Hynek 

1/LS  

Metodika školní prevence 
II. 

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

Mgr. Jan Hynek 

2/ZS  

Metodika školní prevence 
III. 

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

Mgr. Jan Hynek 

2/LS  

Rozvoj komunikativních 
dovedností 

0p+13s zp. 2 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D., Mgr. Lukáš 

Laibrt 

1/LS  

Dialog ve vyučování I 0p+13s zp. 2 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D., Mgr. Lukáš 

Laibrt 

2/ZS  

Dialog ve vyučování II 0p+13s zp. 2 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D., Mgr. Lukáš 

Laibrt 

2/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: student si volí předměty za 6 kreditů 

Kvalifikační práce 

Seminář Diplomová práce 
I 

0p+13s zp. 6 prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

2/ZS  

Seminář Diplomová práce 
II 

0p+13s zp. 6 prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

2/LS  

Závěrečná redakce 
diplomové práce 

 zp. 6 Vedoucí diplomové 
práce 

Termín 
odevzdání 

práce 

 

Volitelný předmět 

Volitelný předmět dle 
nabídky jednotlivých 
kateder 

0p+13s zp. 2  Fakultativně 
1. či 2. 
ročník 

 

Součásti SZZ a jejich obsah  

Studium pedagogicko-psychologického základu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky a 
psychologie, případně obhajobou diplomové práce, je-li zadána v rámci bloku pedagogicko-psychologických 
disciplín. Státní závěrečná zkouška je ústní. Zkouška probíhá v českém jazyce a navazuje zejména na tyto 
předměty: 

1) část Pedagogika (Teoretický základ učitelství a Aplikovaná učitelskápříprava) 
2) část Psychologie (Teoretický základ učitelství a Aplikovaná učitelskápříprava) 
3) Obhajoba analýzy pedagogické situace 
V rámci obhajoby analýzy pedagogické situace studenti prezentují a obhajují řešení pedagogické situace, které 
si připravili na základě podnětů pedagogicko-psychologické praxe a teoretickéhostudia. 

Další studijní povinnosti  

Studenti navazujícího magisterského programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ v rámci pedagogicko- 
psychologického bloku reflektují povinnou učitelskou praxi absolvovanou při studiu jednotlivých specializací 
na základní škole (reflektivní seminář) tak, aby byli vedeni k propojování teorie s praxí. Cílem této praxe je 
podpora uvědomování  si  a  rozvoje profesních kompetencí budoucích učitelů  základní   školy, porozumění 



rolím, do kterých učitel v širokém spektru svých profesních činností vstupuje a uvědomování si vlastních 
rozvojových potřeb. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v 
kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a 
sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. 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 formativníhohodnocení. 

Návrh témat kvalifikačních prací 
a témata obhájených prací 

 

Návrhy témat diplomových prací: 
Vnímání životní a pracovní spokojenosti u 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 

Návrh témat rigorózních prací 
a témata obhájených prací 

 

Návrhy témat: 

Osobnost učitele ZUŠ 

Interakce učitel – žák v párové výuce na ZUŠ 

Připravenost začínajících učitelů na výuku na ZUŠ 

Talentovaný žák a jeho podpora v podmínkách ZUŠ 

Součásti SRZ a jejich obsah  

Státní rigorózní zkouška se skládá u dílčích částí a její průběh je upraven Opatřením děkana 6/2017 

(https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-06.php). 

Součástmi státní rigorózní zkoušky jsou zkoušky z: filosofie, oborová didaktika, pedagogika, psychologie a 
obhajoba rigorózní práce. 

http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-06.php)


Charakteristika předmětů společného pedagogicko-psychologického 

základu 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teoretický základ učitelství 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Seminář, 
přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 
 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace, koordinace 

Vyučující 

Kapitoly z pedagogiky PhDr. Margareta Garabiková, Ph.D. (20%, přednášky) 

Kapitoly z pedagogické a školní psychologie prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. (40 %, přednášky) 

Kapitoly ze speciální pedagogiky a diagnostiky doc. Mgr. Jiří Jošt, Ph.D. (10 %), PhDr. Zuzana Bílková, Ph.D. (30 %, 

přednášky, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět uvádí studenty učitelských oborů do teoretických základů profese, a to ve vazbě na aktuální poznatky 

pedagogiky, srovnávací pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, speciální pedagogiky a pedagogicko- 

psychologické diagnostiky. Cílem předmětu je prohloubit teoretické poznatky, rozpracovávat pedagogické a 

psychologické aspekty osobní teorie vyučování, propojit témata jednotlivých výše uvedených oborů a podpořit utváření 

profesního vidění budoucích učitelů. Předmět se sestává ze tří komponent, organizovaných jako přednášky a semináře. 

 
Kapitoly z pedagogiky (13p + 0s) 

I. Alternativní pedagogické systémy 

Alternativní pedagogika v ČR, učitel v alternativní škole 

II. Srovnávací pedagogika 

Vzdělávací systém v ČR, jeho vývoj a současný model, perspektivní trendy 

Vzdělávací systém na Slovensku, Polsku a Rakousku - současné modely a trendy 

Vzdělávací systémy v dalších vybraných zemích Evropy – modely progresívníškoly? 

III. Pedeutologie 

Proměny profese učitele, modely přípravného vzdělávání v ČR a ve světě, požadavky naučitele 

Nástup do profese, modely profesní podpory, uvádějící učitel 

Vedení a řízení ve škole, týmová práce, kooperativní činnosti učitele 

Profesní rozvoj učitele, systém DVPP 

 
Kapitoly z pedagogické a školní psychologie (13p + 13s) 

Učení žáka z pohledu kognitivních, emočních a motivačních faktorů. 

Seberegulované učení. 

Sociálně psychologický kontext učení a vyučování (dynamika školní třídy, interakce a komunikace ve výuce, hodnocení). 

Učitel, jeho profesní já a jeho interakce s ostatními aktéry vzdělávání). 

 
Kapitoly ze speciální pedagogiky a diagnostiky (0p + 13s) 

Shrnutí poznatků o jednotlivých cílových skupinách speciální pedagogiky – navázání na poznatky z bakalářského studia. 

Diagnostika speciálních potřeb z pozice pedagoga. 

Modifikace forem a metod výuky ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám – vazba na poznatky z oborové didaktiky a 

obecné didaktiky 

Pozice učitele v systému péče o žáky se speciálními potřebami – povinnosti, možnosti podpory, poradenské služby, 

systém podpůrných opatření 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Korthagen, F. & Wubbels, T. (2011). Učit se z praxe. In F. Korthagen et al., Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického 
vzdělávání učitelů (s. 47–63). Brno: Paido. 
Vašutová, J. (2007). Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
Jedlička, R., Koťa, J. & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada. 
Wiliam, D., Leahy. S. (2016). Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Praha: 
EDULAB. 
Potměšil, M. (2018). Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
(vybrané kapitoly) 

Zelinková, O. (2002). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 
Doporučená: 
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada. 
Hanušová, S. et al. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova 
univerzita. 
Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus. 
Kyriacou, Ch. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál. 
Dweck, Carol S. (2017). Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Praha: Jan 
Melvil Publishing. 
Gordon, Thomas (2015). Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha: 
Malvern. 

Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada. 
Kendíková, J. (2018). Rok I.: změny v legislativě na příkladech ze školní praxe. Praha: Pasparta. 
Opatřilová, D. (2013). Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách = Students with 
disabilities and health disadvantages in primary schools. Brno: Masarykova univerzita. (vybrané kapitoly) 
Vítková, M. (2004). Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální (2. rozš. a přeprac. vyd). Brno: Paido 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná učitelská příprava 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+52s kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

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

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Na základě pozorování ve škole student vypracuje případovou studii – součást portfolia. 
Kolokvium na jedno vybrané téma, které bude zpracované a diskutované z hlediska všech hlavních okruhů předmětu 
(praktikum pedagogicko-psychologických dovedností, inkluzivní didaktika). 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (40 %, přednášky), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %, semináře), Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. (20 %, semináře), PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (20 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se skládá se dvou hlavních okruhů: praktikum pedagogicko-psychologických dovedností a inkluzivní didaktika. 
Cílem předmětu je reflexe zkušenosti z praxe, nahlížení na ni z hlediska výše uvedených okruhů a hledání alterací. To je 
uskutečňováno pomocí tzv. analýzy pedagogických situací, metodiky 3A v rámci „akčního výzkumu“. 

 

Student rozvíjí schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe, kritický přístup k překládaným 
postupům, využití aktivní reflexe a rozboru vlastní práce. Studenti využívají poznatky z předmětu Teoretický základ 
učitelství a nyní na ně nahlížejí z hlediska praxe. 

 
Obsah teoretického základu k seminářům tvoří konkrétní pojetí „akčního výzkumu“ (13p): 

- analýza pedagogických situací 

- obsahově zaměřené zkoumání výuky a kvality učebního prostředí pomocí tzv. metodiky 3A 

 

Obsah praktikum pedagogicko-psychologických dovedností (26s): 
- evaluace a autoevaluace studenta/žáka 
- hodnocení ve škole 

- nevhodné chování žáků 
- rizikové chování 
- šikana 
- komunikace na všech úrovních v systému školy 
- spolupráce v systému školy 

 

Obsah inkluzivní didaktika (rozsah 26s): 

- inkluzivní pedagogika jako vzdělávací (edukační) koncept 
- základní vymezení inkluzivní didaktiky 
- jednotliví činitelé inkluzivní edukace (žák, učitel, další pedagogičtí pracovníci) 
- didaktické zásady inkluzivní edukace 
- formy a metody inkluzivní edukace 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově 
zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita. 
Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál. 
Kolář, M. (2001). Bolest šikanování. Praha: Portál. 

Lazarová, B. (2005). Netradiční role učitele: o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Brno: Paido. 
Mertin, V., Krejčová, L. et al. (2016). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer. 
Rollnick, S., Kaplan, S. G., & Rutschman, R. (2017). Motivační rozhovory ve škole. Praha: Portál. 



Doporučená: 
Dvořáková, M. (2000). Pedagogicko psychologická diagnostika I. České Budějovice: PedF JU. 
Dvořáková, M. (2000). Pedagogicko psychologická diagnostika II. České Budějovice: PedF JU. 
Havlík, R. (1998). Učitelské povolání pohledem sociálních věd. Praha: PedF UK. 

Hayesová (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. 
Hrabal, V. (1989). Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN 
Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., & Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany. Praha: Grada. 
Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada. 
Lašek, J. (2007). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus. 
Mertin, V., Krejčová, L. et al. (2013). Výchovné poradenství. Praha: Wolters Kluwer. 

Pavelková, I., & Hrabal, V. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. 
Slaměník, I., Výrost, J., & Komárková. R. (2001). Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada. 
Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál. 

Strnadová, I., & Hájková, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie. Praha: Karolinum. 

Vítková, M. (2004). Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido. 
Vodáčková D. et al. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář reflexe I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS  / 
2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Aplikovaná učitelská příprava, Oborová didaktika, Průběžná praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Seminář je přímo napojen na praxe a je formou reflexe praxí, podmínkou splnění je účast na praxi ve vazbě na 
absolvovanou specializaci studijního programu (oborovou didaktiku). Výuka probíhá v blocích a je organizována ve 
spolupráci se školami, na kterých studenti praktikují. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení reflektivních seminářů 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Seminář je přímo napojen na praxe a je formou reflexe praxí, které probíhají v 1. LS nebo 2. ZS (alternativně) ve vazbě 
na oborové didaktiky a oborově didaktické průběžné praxe. Seminář bude probíhat v blokové výuce a podle podmínek 
může být organizován přímo ve škole ihned po skončení průběžných praxí studentů. V semináři budou studenti 
reflektovat realizovanou vlastní výuku ve vazbě na úkoly spojené s výchovnou a na podporu žáků zaměřenou činností 
učitele. Cílem je propojit prožitou praxi s teoreticko-praktickými poznatky z oblasti didaktiky, inkluzívní didaktiky a 
pedag. diagnostiky. 

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 vlastní pokusy o vystoupení ve třídě 
5. Rozbor mechanismů komunikace s konkrétním žákem v případě přímého vystoupení posluchače v náslechové 

praxi. 
6. Popis vlastní strategie přípravy na vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 
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. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktická agenda budoucího učitele 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Aplikovaná učitelská příprava 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet, kolokvium Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování podkladů do portfolia – analýzy vybraných zákonů ve vztahu k vlastní praxi, návrhu scénáře třídnické hodiny, 
návrhu modelu schůzky s rodiči, SWOT analýzy spolupráce rodiny a školy 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, koordinace výuky, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (40%, semináře), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (30%, semináře), Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 
(30 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět uvádí studenty učitelských oborů do základních profesních činností učitele ve škole a do legislativních 

souvislostí profese, a to ve vazbě na praxi a aktuálně platnou legislativu. Prakticky pracují s dokumenty a 

administrativními podklady, které v praxi potkají, seznámí se s tvorbou posudků na žáka, se slovním hodnocením. 

Během seminářů navštíví vybranou alternativní školu, speciální školu a diagnostický ústav, diskutovat budou se 

zástupcem ČŠI. Cílem předmětu je prohloubit porozumění činnostem učitele, procvičit jejich praktickou podobu a 

dotvořit pohled na výkon profese v praxi. 

Předmět se sestává ze tří komponent: Kapitoly ze školské legislativy a managementu, Praktická agenda třídního učitele, 
Komunikace s poradenským systémem. 

Kapitoly ze školské legislativy a managementu 

1. – 2. Právní normy – obecné – Zákoník práce a občanský zákoník ve vazbě na učit. profesi 
3. – 4. Zákon o pedag. pracovnících, Vyhláška o škol. por. službách aj. 

5. Práva a povinnosti učitele, GDPR ve škole 

6. Práva a povinnosti žáka, Práva a povinnosti rodiče 

7. Zřizovatel školy a jeho kompetence, struktura nadřízených orgánů, MŠMT, Školský výbor Parlamentu 

8. Ředitel školy, Rada školy, kompetence ředitele 

9. ČŠI a její kompetence 
10. Další výchovná zařízení, sociální odbor a jejich součinnost se školou a učitelem 

11. Odbory, profesní komory, učitelské komunity 

Praktická agenda třídního učitele 

1. Třídnictví jako specifická role učitele, snaha o hlubší poznání žáka, třídy, agenda třídního učitele, třídní rituály 
2. Způsoby organizování rozmanitých forem spolupráce s rodiči 

3. Učitelovy administrativní úkoly – třídní kniha, výkazy, školská matrika, elektronické systémy hodnocení 

4. – 5. Třídnické hodiny a jejich vedení (ve vztahu k prevenci negativních vztahů v kolektivu) 
6. – 7.  Závěr, prezentace studentů. 

Komunikace s poradenským systémem, OSPOD 

1. – 2. Limitace komunikace s vnějšími partnery, hranice zodpovědnosti, ohlašovací povinnost 
3. – 4. Možnosti OSPOD ve vztahu ke škole 

5. – 6. Zprávy a doporučení z poradenského systému, jak je číst, jak jevyužít 

7. – 8. Vypracování podpůrného opatření na základě doporučení ze ŠPZ 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Švec, V. a kol. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU. 

Doporučená: 

MŠMT (2005). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. 



Zákon č. 561, 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
(2005). 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.(2014). 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. (2014). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář reflexe II – analýza pedagogických situací 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Souvislá pedagogická praxe v rámci jednotlivých specializací, Oborová didaktika, 
Praktická agenda učitele. 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studenti na základě strukturovaného zadání získaného před nástupem na praxi vypracují analýzu pedagogické situace a 
budou ji prezentovat a reflektovat získané zkušenosti. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultant, garant kooperace 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (20 %, semináře), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20 %, semináře), PhDr. Martina 
Komzáková, Ph.D. (20 %, semináře), Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (20 %, semináře), PhDr. Olga Vaněčková (10 %, 
semináře), 
Mgr. Martina Faltová (10 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je vybavit účastníky schopnostmi a dovednostmi pracovat komplexněji s různými pedagogickými situacemi, 
které jim přinese souvislá pedagogická praxe a naučit se je vnímat a řešit z pozice učitele. Seminář bude zaměřen na 
praktické situace z pedagogického prostředí, na kterých účastníci budou trénovat psychologický rozbor situace. Důraz 
bude kladen zejména na identifikaci a rozšíření vlastních pohledů na dění, na reflexi vlastních vnitřních pochodů, postojů, 
očekávání, vlastností, pocitů, dále také na rozšiřování možností reagování a na podporování konstruktivních procesů v 
pozici pedagoga. Přínosem takové práce bývá větší pocit jistoty a sebejistoty při práci pedagoga v komplexních a 
nestabilních sociálních situacích ve škole. 
Seminář bude organizován v přímé souvislosti s průběhem souvislých praxí a to tak, že jedna jeho část se formou blokové 
výuky odehraje před nástupem na praxi (instruktáž, rozbor principů reflexe), v souběhu s prací (elektronická komunikace, 
webinář) a po jejím zakončení – závěrečná skupinová reflexe prožitých praxí a prezentace analyzovaných situací. 
Seminář zároveň slouží jako průprava k napsání závěrečné studijní práce (rozbor pedagogické situace k SZZ). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Korthagen, F. Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido. 2011. 
Doporučená: 
Procházka, M., Vítečková, M., Najmonová, M. 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. 

Procházka, M., 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. 

Spilková, V. & Tomková, A. et al.:. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: UK v Praze. 2010. 

Píšová, M. & Duschinská, K. et al.:. Mentoring v učitelství. Praha: UK v Praze. 2011. 

Dytrtová, R. & Krhutová, M.:. Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada. 2009. 

Spilková, V. & Vašutová, J. et al.:. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: UK v Praze. 2008. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDUyNDMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18%2A&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDUyNDMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18%2A&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI3NTU1ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI3NTU1ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI1MzQ2ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDY3ODMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18%2A&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Diplomová práce I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k diplomové práci I je včasné odevzdání konceptu teoretické části práce, 
prostudování základní literatury ke zvolenému tématu, vypracování podrobné osnovy výzkumu v rámci diplomové práce 
a absolvování povinné konzultace organizované pro všechny studenty, kteří si v daném semestru zapsali seminář 
k diplomové práci v rámci pedagogicko-psychologického základu. 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koordinace konzultací, supervize nad tvorbou zadání, metodická podpora 
vedoucím DP 

Vyučující 

Jednotliví vedoucí diplomových prací 

Stručná anotace předmětu 

Výuka probíhá individuálně a na základě společných požadavků na zpracování DP na katedře pedagogiky a psychologie. 

Doporučený obsah konzultací: 

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

Formální stránka práce. 

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

Postup při zpracování teoretické a praktické části 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. 

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 Diplomová práce II 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář Diplomová práce I 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k diplomové práci II je zpracování textu alespoň z 80% z celkového rozsahu práce 
v souladu se zadáním; výsledný text musí vyhovovat základním požadavkům na zpracování diplomové práce, včetně 
pravidel pro citování literárních pramenů, internetových a jiných zdrojů. V rámci předmětu Seminář k diplomové práci II 
je student povinen absolvovat individuální konzultace, na kterých prezentuje vedoucímu práce své dílčí výsledky, svoji 
reakci na připomínky, problémy, které má se zpracováním práce aj. 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koordinace konzultací, supervize nad tvorbou zadání, metodická podpora 
vedoucím DP 

Vyučující 

Jednotliví vedoucí diplomových prací 

Stručná anotace předmětu 

Výuka probíhá individuálně a na základě společných požadavků na zpracování DP na katedře pedagogiky a psychologie. 

Doporučený obsah konzultací: 

Psaní výzkumné zprávy. 
Formální náležitosti výzkumné zprávy. 
Úprav písemností zpracovaných textovými editory. 
Prezentace a obhajoba diplomové 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 diplomové práce 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář k diplomové práci I., II. 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Zadání DP do systému STAG 

Garant předmětu Vedoucí práce 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Kontrola finalizace práce, kontrola prověření plagiátorství 

Vyučující 

Jednotliví vedoucí 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 Technologie ve vzdělávání 

Typ předmětu  dop. ročník /semestr 1 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování a prezentace 5 semestrálních praktických úloh. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
Vedení seminářů, konzultace (40 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (40 %) 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (30 %) 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (30 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi počítačových technologií v práci učitele a vybavit je 
dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální a interaktivní povahy. 

1. Technologie ve vzdělávání, základní formy použití ve výuce a vučení. 
2. Interaktivní tabule, ovládání, kreslení a psaní na tabuli, nastavení akalibrace. 
3. Prezentování pomocí interaktivní tabule, portály na podporu interaktivní výuky. 
4. Tvorba výukových materiálů v prostředí Smart Notebook, import vlastních multimediálníchobjektů. 
5. Tablety při výuce, možnosti a omezení tabletů, ovládání, výukové aplikace protablety. 
6. Interaktivní učebnice, portály s i-učebnicemi, ovládání učebnice a její kustomizace. 
7. Hlasovací zařízení, vizualizér, systémy na řízení výuky na více počítačích (projekce z tabletu, vzdálený přístup 

do učebny, management PC učebny). 

8. Digitální fotografie, pořízení, zpracování a editace, přenos fotografií do PC. 
9. Bitmapová grafika, práce s výřezem, export, formáty grafickýchsouborů. 
10. Vektorová grafika, kreslení grafických objektů, vrstvy, úpravyobjektů. 
11. Úpravy a přizpůsobení stažených výukových materiálů v grafickémeditoru. 
12. Záznam digitální kamerou, přenos videa do PC. 
13. Editace videa, střih, titulky, externí zvuk, mix zvuku, export videa, videoformáty. 
14. Prezentace zápočtových projektů na didaktické učebně. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
Dostál, J. Interaktivní tabule ve výuce. Journal of Technology and Information Education (on-line). Olomouc - EU, 
Univerzita Palackého, 2009. Ročník 1, Číslo 3, s. 11 - 16. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). 
Holsenger, E. Jak pracují multimédia. Ziff-Davis Press, 1994. 
Luther-Arch, C. Authoring Interactive Multimedia. Academic Press, 1994. 
Matoušek, J.; Jirásek, O. Natáčíme a upravujeme video na počítači. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1651-7. 
Žára, J. Moderní počítačová grafika. Brno: ComputerPress, 2005. ISBN 80-251-0454-0. 
Pexa, P. Technologie ve vzdělávání. České Budějovice: Moodle PF JU, 2019. Dostupnéna 
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=29. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika volného času 1: základy PVČ 

Typ předmětu  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 nastudenta 

Udělení zápočtu na základě rozboru volnočasové situace zveřejněné v médiích, vedení návazné diskuse. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cíle: 
Studenti rozumí pojmu volnočasová kompetence a orientují se v systému jejího rozvoje. 
Studenti zvládnou odborně zhodnotit konkrétní volnočasovou situaci a navrhnout její řešení. 

 

Struktura a obsah: 
Vymezení oboru 
Volný čas 
Východiska PVČ 
Cíle PVČ 
Volnočasová kompetence 
Systémové pojetí PVČ 
Zařízení pro volný čas 
Otevřená práce 
Rekreologie 
Legislativa a kvalifikace 
Informační zdroje 
Shrnutí 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Pávková, J. et al. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002. nebo 
Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková J. Pedagogické ovlivňování volného času, Praha: Portál, 2011. 
Kaplánek, M. (ed.) Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál, 2017. 

Kaplánek, M. (ed.) Čas volnosti - čas výchovy. Praha: Portál, 2012. 
Doporučená: 
Hofbauer, B.: Děti, mládež a volný čas. Praha, Portál, 2004. 
Hofbauer, B. a M. KAPLÁNEK. Kapitoly z pedagogiky volného času: soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném 
zhodnocování. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010 

Sak, P. Proměny české mládeže. Česká mládež z pohledu sociologických výzkumů. Praha, Petrklíč, 2000. 
Jeffs, T. and Smith, M. K. Informal Education. Conversation, learning and democracy, Ticknall: Education Now, 1999. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika volného času 2: metodiky zájmových a volnočasových činností 

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 

Udělení zápočtu na základě týmového projektu volnočasové akce (tematického plánu zájmového útvaru, scénáře 
vícedenní akce apod.) 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cíle: 
Studenti ovládají základní principy a postupy projektování volnočasové akce. 

 
Struktura a obsah: 
Zájem a zájmová činnost 
Typy zájmů / zájmových činností 
Práce s cíli 
Motivace 
Volba metod 
Hodnocení 
Struktura pravidelných schůzek 
Vícedenní akce 
Nepravidelné akce 
Hromadné akce 

Rizika volnočasových činností 
Shrnutí 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha, 1990. ISBN 80-7038-078-0. 
ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7. 
HÁJEK, B. (ed.). Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1. 
HÁJEK, B. Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha, 2007. ISBN 978-80-7290-265-1. 

PÁVKOVÁ, J. et al. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6. 
PÁVKOVÁ, J., HÁJEK, B., HOFBAUER, B. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6. 
ZAPLETAL, M. Hry v přírodě. Praha, 1995. ISBN 80-901826-6-6. 
Doporučená: 
BAKALÁŘ, E. I dospělí si mohou hrát. Praha, 2004. ISBN 80-86851-05-2. 
BORECKÝ, V. Imaginace, hra a komika. Praha, 2005. ISBN 80-7254-503-5. 
BORECKÝ, V. Světy hraček. Praha, 1982. 
MIŠURCOVÁ, V. Hra a hračka v životě dítěte. Praha, 1989. 
MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha, 1978. 
OLIVOVÁ, V. Lidé a hry: Historická geneze sportu. Praha, 1979. ISBN27-076-79. 
SEVEROVÁ, M. Hry v raném dětství. Praha, 1982. 
Vyhláška 108/2005 Sb. 
Vyhláška 364/2005 Sb. 
Vyhláška 74/2005 Sb. 
Zákon 198/2002 Sb. 
Zákon 561/2004 Sb. 



Zákon 563/2004 Sb. 
Zákon 83/1990 Sb. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika volného času 3: práce s hrou a zážitkem 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Bloková 
výuka 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Udělení zápočtu na základě aktivní účasti na blokové výuce. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cíle: 
Studenti skrze vlastní prožitek pochopí význam pojmu „volnočasovékompetence“ 
Studenti se seznámí se základními metodickými principy výstavby zážitkové akce. 

 
Struktura a obsah: 
Prožitek/zážitek/zkušenost 
Hra 
Kolbův cyklus učení 
Komfortní zóna / Flow 
Dramaturgie 
Reflexe 
Řízení rizika 

Uvádění aktivit 
 

Praktická ukázka: studenti se účastní tematického zážitkového programu zaměřeného na pochopení pojmu 
„volnočasová kompetence“; praktický prožitkový blok je doplněn metodickým rozborem a pojednáním výše uvedených 
témat 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha, 2007. 
FRANC, D.; MARTIN, A.; ZOUNKOVÁ, D. Učení zážitkem a hrou. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9. 
HANUŠ, M. a R. HANUŠ. Instruktorský slabikář -- Metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové 
pedagogiky. Praha: Grada, 2016. 

HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2. 
JIRÁSEK, I. : Vymezení pojmu "zážitková pedagogika". Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. Vol. 1., s. 6-16, 
2004a. 

KIRCHNER, J. Psychologie prožitku a dobrodružství. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2562-5. 
MACKŮ, R. Dramaturgie? Nutná dovednost pro každého skautského vychovatele!. Skauting. Praha, 2011. 
MACKŮ, R. Instantní nebo skutečné řešení problému? Zlín: Verbum, 2015. 

SLEJŠKOVÁ, L. (ed.). Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků. Praha, 2011. 
ISBN 978-80-260-1046-3. 

SÝKORA, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. Hradec Králové, 2006. ISBN 80-7041-380-8. 
Doporučená: 
BIECH, E. 90 skvělých aktivit od 90 světových koučů. Brno, 2008. ISBN 978-80-251-2017-0. 
BAKALÁŘ, E. Hry pro osobní rozvoj. Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2637-0. 
COUPER, D.; STEWART, J. Vyřešeno. Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1899-3. 
HRKAL, J.; HANUŠ, R. (eds.). Zlatý fond her II. Praha, 2002. ISBN 80-7178-660-8. 



HILSKÁ, V. (ed.). Zlatý fond her IV. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0336-0. 
JANDA, J. (ed.). Zlatý fond her I. Praha, 2002. ISBN 80-7178-636-5. 

MILLER, B. C. Teambuilding. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1618-0. 
NEUMAN, J. a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha, 1999. ISBN 80-7178-292-0. 
NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha, 1998. ISBN 80-7178-405-2. 
VECHETA, V. Indoor aktivity. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2561-8. 
VECHETA, V. Outdoor aktivity. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2650-9. 
ZOUNKOVÁ, D. (ed.). Zlatý fond her III. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-198-3. 
Fond her. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1675-3. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výchovné a kariérové poradenství I. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Seminární práce – reflexe z praxe 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50 %), Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (10 %), Mgr. Jan Hynek (10 %), PhDr. 
Miroslav Procházka, Ph.D. (10 %), Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. (10 %), PhDr. Olga Vaněčková (10 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie ve výchovném poradenství. 
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
výchovné poradce, č. j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009. 

 
1) Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáků se zdravotním postižením 

2) Výchozí termíny speciální pedagogiky, integrace, inkluze, vytváření inkluzivního prostředí třídy aškoly. 
3) Pochopení a interpretace speciálních vzdělávacích potřeb žáka pro účely jeho úspěšného vzdělávání a 

integraci. 

4) Speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, diagnostická 
kritéria. 

5) Základní speciálně pedagogické metody a techniky, kompenzační a didaktické pomůcky, jejich využívání. 
6) Vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, intervenční činnosti. 
7) Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC) v procesu 

integrace. 
8) Individuální vzdělávací plány pro žáky se zdravotním postižením, příprava a tvorba, koordinace postupu 

vyučujících při realizaci individuálních vzdělávacích plánů. 

9) Žák v kontextu služeb výchovného poradce 
10) Náslech 
11) Náslech 
12) Reflexe z náslechů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
Povinná: 

MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 
SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). 
Doporučená: 

GABAŠOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Raabe, 2019. Dobrá škola. 
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 
MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2015 
NAVAROVÁ, Sylvie a Markéta LANCOVÁ. Diagnostika v kariérovém poradenství. Praha: Raabe, [2019]. Dobrá škola. 
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. 



SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). 
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 Výchovné a kariérové poradenství II. 

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 – reflexe z praxe 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (20 %), Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (20 %), Mgr. Jan Hynek (20 %), Mgr. 
Zuzana Štefánková, Ph.D. (20 %), PhDr. Olga Vaněčková (20 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie ve výchovném poradenství. 
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
výchovné poradce, č. j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009. 

 

1. Žák v kontextu služeb výchovného poradce 
2. Problematika školní zralosti. 
3. Výukové obtíže a výchovné obtíže. 
4. Nadaní žáci. 
5. Disharmonický vývoj osobnosti. 
6. Poruchy chování a žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. 
7. Postavení žáka ve třídě. 
8. Vztahy rodina-žák-škola. 
9. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy. 
10. Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
11. Práce s rodinou žáka v procesu volby vzdělávání a povolání. 
12. - 13. Náslechy a reflexe 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
Povinná: 

MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 
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. 
Doporučená: 

GABAŠOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Raabe, 2019. Dobrá škola. 
KOLÁŘ, Zdeněk a kolektiv. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. 
MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2015 
NAVAROVÁ, Sylvie a Markéta LANCOVÁ. Diagnostika v kariérovém poradenství. Praha: Raabe, [2019]. Dobrá škola. 
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. 
SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). 
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 Výchovné a kariérové poradenství III. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Seminární práce – reflexe z praxe 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50 %), Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (10 %), Mgr. Jan Hynek (10 %), PhDr. 
Miroslav Procházka, Ph.D. (10 %), Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. (10 %), PhDr. Olga Vaněčková (10 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie ve výchovném poradenství. 
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
výchovné poradce, č. j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009. 

 
1. - 3. Právní rámec výkonu poradenskéčinnosti 

4. - 5. Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb 
6. - 7. Vývoj poradenských systému 
8. - 9. Osobnost výchovného poradce-specifika role výchovného poradce ve školním prostředí 
10. Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práceve škole 
11.- 13. Poradenská praxe ve škole 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
Povinná: 

SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). 
Doporučená: 

GABAŠOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Raabe, 2019. Dobrá škola. 
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. 
JOŠT, J., NOHAVOVÁ, A., HAVLISOVÁ, H. Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha: nakl. 
Eduko, 2015. 

KOLÁŘ, Zdeněk a kolektiv. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada Publishing a.s., 2012 
MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 
MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2015 
NAVAROVÁ, Sylvie a Markéta LANCOVÁ. Diagnostika v kariérovém poradenství. Praha: Raabe, [2019]. Dobrá škola. 
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. 
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 Metodika školní prevence I. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Seminární práce – reflexe z praxe 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek, PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie v oblasti realizace školní prevence, perspektivně 
připravuje studenty na spolupráci s metodikem prevence ve škole, příp. k vykování této funkce (po dokončení 
povinného CŽV). 
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti metodika prevence v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
metodiky prevence. 

 

1. - 3. Právní rámec výkonu prevence ve škole 
4. - 5. Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb 

6. - 7. Vývoj poradenských systému 
8. - 9. Osobnost metodika prevence-specifika role metodika prevence ve školnímprostředí 
10. Základní činnosti metodika ve škole 
11.- 13. Praxe v rámci vhledu do prevence ve škole 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Procházka, M. Metodik prevence a jeho role ve škole. Praha: Pasparta 2019. 
Doporučená: 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al. (2015a). Prevence rizikového chování ve 
školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny 
Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová, P. et al. (2015b). Výkladový slovník základních 
pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství 
Lidové noviny. 
Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al. (2015c). Programy a 
intervence školské prevence rizikového chování v praxi (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v 
Nakladatelství Lidové noviny. 
Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Pavlas Martanová, V. (2015d). Kvalita a efektivita v 
prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové 
noviny. 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 



MŠMT (2005). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
MŠMT (2010). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j. 
21291/2010-28 – dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni- 
a-pokyny) 
MŠMT (2013). Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-22294/2013–1). Praha: 
MŠMT. 
MŠMT (2016). Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a 
školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016 – dostupný na http://www.msmt.cz/file/38988/) 
Nešpor, K., Csémy, L., & Pernicová, H. (1999). Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag. 
Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/file/38988/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodika školní prevence II. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Metodika školní prevence I. 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – reflexe z praxe 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek, PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie v oblasti realizace školní prevence, perspektivně 
připravuje studenty na spolupráci s metodikem prevence ve škole, příp. k vykování této funkce (po dokončení 
povinného CŽV). 
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti metodika prevence v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
metodiky prevence. 

 

1. - 3. Organizační rámec výkonu prevence ve škole 
4. - 5. Prevence specifická a nespecifická 

6. - 7. Preventivní aktivity 
8. - 9. Didaktické provedení preventivních aktivit 
10. Aktivity mimo školu 
11.- 13. Praxe v rámci vhledu do prevence ve škole 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Procházka, M. Metodik prevence a jeho role ve škole. Praha: Pasparta 2019. 
Doporučená: 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al. (2015a). Prevence rizikového chování ve 
školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny 
Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová, P. et al. (2015b). Výkladový slovník základních 
pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství 
Lidové noviny. 
Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al. (2015c). Programy a 
intervence školské prevence rizikového chování v praxi (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v 
Nakladatelství Lidové noviny. 
Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Pavlas Martanová, V. (2015d). Kvalita a efektivita v 
prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové 
noviny. 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 



MŠMT (2005). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
MŠMT (2010). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j. 
21291/2010-28 – dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni- 
a-pokyny) 
MŠMT (2013). Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-22294/2013–1). Praha: 
MŠMT. 
MŠMT (2016). Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a 
školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016 – dostupný na http://www.msmt.cz/file/38988/) 
Nešpor, K., Csémy, L., & Pernicová, H. (1999). Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag. 
Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/file/38988/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodika školní prevence III. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – reflexe z praxe 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek, PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie v oblasti realizace školní prevence, perspektivně 
připravuje studenty na spolupráci s metodikem prevence ve škole, příp. k vykování této funkce (po dokončení 
povinného CŽV). 
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti metodika prevence v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
metodiky prevence. 

 

1. - 3. Tvorba školní preventivní strategie 
4. - 5. Tvorba školního preventivního programu 

6. - 7. Monitoring ve škole 
8. - 9. Evaluace programů 
10. Vyhledávání dotačních příležitostí 
11.- 13. Praxe v rámci vhledu do prevence ve škole 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Procházka, M. Metodik prevence a jeho role ve škole. Praha: Pasparta 2019. 
Doporučená: 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al. (2015a). Prevence rizikového chování ve 
školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny 
Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová, P. et al. (2015b). Výkladový slovník základních 
pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství 
Lidové noviny. 
Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al. (2015c). Programy a 
intervence školské prevence rizikového chování v praxi (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v 
Nakladatelství Lidové noviny. 
Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Pavlas Martanová, V. (2015d). Kvalita a efektivita v 
prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové 
noviny. 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 



MŠMT (2005). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
MŠMT (2010). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j. 
21291/2010-28 – dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty- doporuceni- 
a-pokyny) 
MŠMT (2013). Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-22294/2013–1). Praha: 
MŠMT. 
MŠMT (2016). Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a 
školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016 – dostupný na http://www.msmt.cz/file/38988/) 
Nešpor, K., Csémy, L., & Pernicová, H. (1999). Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag. 
Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/file/38988/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Rozvoj komunikativních dovedností 

Typ předmětu  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 semináři či blokové výuce (100% docházka) a písemná reflexe svého postupu během semestru. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, koordinace 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D., Mgr. Lukáš Laibrt (vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Úvodní seminář modulu povinně volitelných předmětů je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností studentů za 
pomoci metodiky programu Filozofie pro děti. Cílem předmětu je umožnit studentům učit se: formulovat otevřené 
otázky k diskuzi, formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory, vhodně a logicky argumentovat, hledat odpovědi na 
otázky ve skupinovém dialogu, reflektovat proces „hledání odpovědi“. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7. 
Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8. 
Lipman, M. Thinking in Education. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01225-2 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dialog ve vyučování I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Rozvoj komunikativních dovedností (prerekvizita) 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři či blokové výuce (100% docházka), příprava a vedení diskuze, písemná reflexe studentova 
postupu během semestru. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, koordinace 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodou vedení dialogu ve vyučování využívaného v pedagogickém programu 
Filozofie pro děti. 

 
Obsah semináře: 
Představení teoretických východisek programu Filozofie pro děti; 
Nácvik vedení filozofického dialogu (skupinového dialogu); 
Nácvik dílčích technik využitelných v rámci vedení dialogu; 
Nácvik použití dostupných didaktických nástrojů (zejm. metodickýchpříruček); 
Reflexe vlastního výkonu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BAUMAN, P. Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí: teorie a metodika, aktivity pro rozvoj myšlení. České 
Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. Filozofie pro 
děti. ISBN 978-80-7394-412-4. 

LIPMAN, M. Thinking in Education. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01225-2. 
MACKŮ, R., LAIBRT, L., ed. Kurzy rozvoje myšlení: pracovní sešit. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. ISBN 978-80-7394-413-1. 

Doporučená: 
LIPMAN, M. - SHARP, A. M. Ethical Inquiry: Instructional Manual to Accompany Lisa. IAPC, 1995. ISBN 0-8191-4785-0. 
SASSEVILLE, M. et al. La pratique de la philosophie avec les enfants. 2e éd. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 
2000. ISBN 2-7637-7782-1. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dialog ve vyučování II 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Dialog ve vyučování I (prerekvizita) 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Aktivní účast na semináři či blokové výuce (100% docházka), příprava a vedení diskuze, písemná reflexe studentova 
postupu během semestru. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, koordinace 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět přímo navazuje na seminář „Dialog ve vyučování 1“. Cílem předmětu je nabídnout studentům možnost 
zdokonalení a prohloubení osvojených principů programu Filozofie pro děti. V rámci seminářů budou studenti 
procvičovat jednotlivé intelektové dovednosti. Dále budou studenti pracovat na zdokonalení tzv. hledajícího 
společenství. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BAUMAN, P. Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí: teorie a metodika, aktivity pro rozvoj myšlení. České 
Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. Filozofie pro 
děti. ISBN 978-80-7394-412-4. 

LIPMAN, M. Thinking in Education. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01225-2. 
Doporučená: 
LIPMAN, M. - SHARP, A. M. Ethical Inquiry: Instructional Manual to Accompany Lisa. IAPC, 1995. ISBN 0-8191-4785-0. 
MACKŮ, R., LAIBRT, L., ed. Kurzy rozvoje myšlení: pracovní sešit. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. ISBN 978-80-7394-413-1. 
SASSEVILLE, M. et al. La pratique de la philosophie avec les enfants. 2e éd. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 
2000. ISBN 2-7637-7782-1. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Přehled personálního zabezpečení společného pedagogicko- 

psychologického základu 

 
 

PhDr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Mgr. Martina Blažková 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Mgr. Martina Faltová 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 

Mgr. Jan Hynek 

doc. Mgr. Jiří Jošt, Ph.D. 

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. 

PhDr. Dalibor  Kučera, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Laibrt 

Mgr. Richard Macků, DiS, Ph.D. 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

PhDr. Olga Vaněčková 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI3NTU1ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI1MzQ2ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA%2A%2A&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDY3ODMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18%2A&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f&prohlizeniDetail


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Zuzana Bílková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1980 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník najiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Teoretický základ učitelství – přednášející, vede semináře (30 %) 

Aplikovaná učitelská příprava – vede semináře (20 %) 

Praktická agenda budoucího učitele – vede semináře (30 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I – vede semináře (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství II – vede semináře (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství III – vede semináře (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2005 - Psychologie a speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.) 
2012 - Doktorský studijní program Pedagogická psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 – 2006 O.s. Baobab lektor a psycholog 
2006 – 2012 Diagnostický ústav Homole, pracoviště SVP Strakonice – psycholog, nyní externí spolupráce 
od r. 2010 – Soukromá praxe psychologického a speciálně pedagogického poradenství 

od r. 2014 – pracovník VŠ psychologické poradny Jihočeské univerzity, psychologické a speciálně pedagogické 
poradenství 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 9 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

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: 13 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 
 JOŠT, J. HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. (10 %), ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ZEMKOVÁ, L. (2018) Adolescents with 

persistent history of maltreatement fail in antisaccadic task. Journal o Child and Adolescent Trauma, 

11 (2), 163 - 171 

 BÍLKOVÁ, Z. (50 %), ŠTEFÁNKOVÁ, Z. (2017). Spolupráce rodiny a školky z pohledu poradenského 

psychologa. In Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I. (Eds.) Škola a její lidé na křižovatkách. (s. 9- 

20). Brno: Česká pedagogická společnost. ISBN 978-80-905245-8-3. 



 GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z. (50 %) (2016) Professional competences of future teacher 

educators. In Aškerc, Quality of university teaching and learning. Ljubljana: Center RS za mobilnost in 

evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS, 2016, s. 171-176. 

 JOŠT, J. THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. (6 %) BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., PETRÁŠKOVÁ, V. 

(2017) School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. InNata 

R. N (Ed) Progress in Education (pp. 147 – 167). NY: NOVA SciencePublishers 

 BÍLKOVÁ Z. (100 %) (2017) Učitelmateřské školy a jeho diagnostická, intervenční role. In Svobodová, 

E.; Vítečková. M a kol. Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. S. 68 - 79. ISBN 978-80-262- 

1243 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
 

 BÍLKOVÁ, Z. (100 %) (2013) Socializační problémy dětí s ADHD v rodině a ve škole. Prevence. roč. 10, 

č. 1 . pp 6 – 8. ISSN 1214-8717 

 OŠT, J., HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z. (10 %), MRKVIČKA, T. (2016) Social aspects of 

dyslexia: A case of transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and 

Treatment Options. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6. 

 JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. (20 %) (2015) Oční pohyby předškolních dětí a diagnostika 

čtení/dyslexie. In Jošt, Nohavová, Havlisová, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k 

účinnému vedení. Praha: EDUKO, 2015, s. 66-80. ISBN 978-80-88057-18-5. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Seminář reflexe I – vede seminář (10 %) 
Pedagogika volného času I. základy PVČ – vede seminář (30 %) 
Pedagogika volného času II. metodiky zájmových činností a volnočasových činností – vede seminář (30 %) 
Pedagogika volného času III. práce s hrou a zážitkem – vede seminář (30 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

od r. 2017 – Pedagogika: Sociální pedagogika (doktorské studium – disertační práce zaměřena naefekty 
adaptačních kurzů), Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity 
2017 – Vychovatelství (NMgr.), Teologická fakulta Jihočeskéuniverzity 
2015 – Vychovatelství (Bc.), Teologická fakulta Jihočeské univerzity 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2018 – Externí vyučující Zážitkové pedagogiky – 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 zaposledních 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 všechnyaneb Interdisciplinarita ve školní edukaciapedagogickýchvědách. 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 Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Václav Dobiáš Tituly Mgr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Technologie ve vzdělávání – vede seminář, konzultace (30 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2008 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity obor učitelství matematiky, počítačů a dílen pro 2. stupeň ZŠ 
2019 - Doktorské studium: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, Pedagogická fakulta 
Jihočeské univerzity 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008 –2010 Učitel na ZŠ Bezno 
2012 –2012 Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín 
2012 –2017 VŠTE v Českých Budějovicích 

od r. 2017 - Katedra informatiky, Pedagogická fakulta Jihočeskéuniverzity 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 2  

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti zaposledních 5 let: 
 

 GUCHENKO, M, SOKHIN, N., LUGOVYJ, O., DOBIÁŠ, V., ČEJKA, J., MIROSLAV, L. Double QoS 
Implementation in the Network Bandwidth Adjustment Task. International Journal of Inteligent 
Engineering & Systems. 2018, 11(1), 20-29. DOI: 10.22266/ijies2018.0228.03. 

 ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The Influence of Teaching Methods on Learners' Perception of E- 
safety. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, 253 - 275. 

 ŠIMANDL, V., ŠERÝ, M., DOBIÁŠ, V. Using semantic differential for measuring changes in 
understanding selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics 
APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in 
Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2. 

 ČEJKA, J., DOBIÁŠ, V., LUDVÍK, M. Optimisation of the line routing using the multi-criteria evaluation 
of alternatives. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash 
disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 
2017, s. 323-333. ISBN 978-80-227-4650-2 

 DOBIÁŠ, V. Rozdíly v digitální gramotnosti mezi jednotlivými sociálními vrstvami adolescentů 
končících základní školu. Mladá veda. 2017, 5(4), 18-27. ISSN 1339-3189. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro 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 najiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář reflexe I – vede seminář (10 %) 

Seminář reflexe II – analýza pedag. situací – vede seminář (10 %) 

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 Pedagogické fakulty 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 zaposledních 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. 

2018 – dosud - 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 Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Teoretický základ učitelství – přednášející (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I. – garant, vede semináře (50 %) 

Výchovné a kariérové poradenství II. – garant, vede semináře (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství III. – garant, vede semináře (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2003 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: pedagogika 
2015 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, doktorské studium, obor: pedagogika, Ph.D. udělen 
2015 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2008, odborný asistent, katedra pedagogiky a psychologie PF JU 

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 zaposledních 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. 



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. 

 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. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro 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 reflexe I – vede seminář (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I. – vede seminář (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství II. – vede seminář (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství III. – vede seminář (10 %) 

Metodika školní prevence I – vede seminář (40 %) 

Metodika školní prevence II – vede seminář (40 %) 

Metodika školní prevence III – vede seminář (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2013 - Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, bakalářské studium, obor psychologie jednooborová 
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 PF JU 
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 Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Jiří Jošt Tituly doc., Mgr., CSc. 

Rok narození 1950 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na 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 

Teoretický základ učitelství – přednášející (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1974 – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor psychologie a pedagogika 
1980 - Výzkumný ústav pedagogický Praha, interní aspirantura 
2012 - Habilitace 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981 – 2002 ŠÚ Jindřichův Hradec – Ped. psych. poradna, psycholog 
2002 – 2012 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, odborný asistent 
od r. 2012 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, vedoucí oddělení Speciální 
pedagogiky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 33 

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

bez autocitací 

Speciální pedagogika 2012 PedF UK, Praha WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem: 64 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 17 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 JOŠT, J. (60 %), HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z., MRKVIČKA, T. Social aspects of dyslexia: A 

case of transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options. 

New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6. 

 BRABCOVÁ, D., ZÁRUBOVÁ, J., KOHOUT, J., JOŠT, J. (10 %), KRŠEK, P. Effect of learning disabilities on 

academic self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in 

Developmental Disabilities, 2015, roč. 45-46, č. říjen 2015, s. 120-128. 

 JOŠT, J. (60 %), THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., PETRÁŠKOVÁ, 

V. School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth (2017). In 

Roberta V. Nata (Ed), Progress in Education. Nova Science Publishers, Inc., New York 2017. Library of 

Congress Cataloging-in-Publication Data: ISBN 978-1-53612-502-3; ISSN: 1535-4806, s. 147-167. 

 JOŠT, J. (60 %), HAVLISOVÁ, H., ZEMKOVÁ, L., BÍLKOVÁ, Z. Morphological versus Phonological 

Awareness in Czech Readers: A Case of Transparent Orthography. In Christine Hansen (Ed.), The 



Linguistics of Vocabulary. Nova Science Publishers, Inc., New York 2018. Library of Congress 

Cataloging-in-Publication Data: ISBN 978-1-53613-861-0, s. 45-72. 

 JOŠT, J. (60 %), HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Adolescents with persistent history of 

maltreatment fail in antisaccadic task (2018). Journ Child Adol Trauma, 11(2), 163-171. 

https://doi.org/10.1007/s40653-017-0195-3. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Lukáš Laibrt Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0221 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0221 

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 reflexe I – vede semináře (20 %) 
Pedagogika volného času I. základy PVČ – vede semináře (30 %) 
Pedagogika volného času II. metodiky zájmových a volnočasových činností – vede semináře (30 %) 
Pedagogika volného času III. práce s hrou a zážitkem – vede semináře (30 %) 
Rozvoj komunikativních dovedností – vede semináře (100 %) 
Dialog ve vyučování I – vede semináře (100 %) 
Dialog ve vyučování II – vede semináře (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 Jihočeskéuniverzity 
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 

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 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Martina Komzáková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 20/sem do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 20/sem do kdy 0823 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

Katedra Výtvarné kultury, ZČU pp. 40 

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

Seminář reflexe II – vede seminář (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1994 – Univerzita Karlova, Praha – Pedagogická fakulta – výtvarná výchova pro II. a III. stupeň škol 
1994 – Univerzita Karlova Praha – Filozofická fakulta – poradenská a pedagogická psychologie 
2009 – Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, rigorózní zkouška 
2015 – Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ukončené doktorskéstudium 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1994 – 1997 Krizové centrum pro mládež, Středisko výchovné péče Klíčov, Praha 
1997 – 2006 Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s., Plzeň 
od r. 2006 – Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, katedra výtvarné kultury 
od r. 2017 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12 
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    

   

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: 13 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 7 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 KOMZÁKOVÁ, M., SLAVÍK, J. Exprese jako experimentace mezi obrazností a doslovností. Kultura, 

umění a výchova, 2017, roč. 5, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2336-1824 

 KOMZÁKOVÁ, M. Příběh v obraze. In Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých 

klientských skupin. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 103-120. ISBN: 978-80-244-4599-1 

 KOMZÁKOVÁ, M., SLAVÍK, J. Využití artefiletiky a arteterapie při prevenci. In Poruchy socializace u dětí 

a dospívajících: prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015, s. 262-303. ISBN: 

978-80-247-5447-5 

Další publikace k zajišťovaným předmětům 
 

 KANTOR, J., DRLÍČKOVÁ, S., FRIEDLOVÁ, M., WEBER, J., KOUCUN, J., KOMZÁKOVÁ, M., KRUŽÍKOVÁ, L. 

Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Opava: Slezská 

univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2014, 111 s. ISBN: 978-80-7510-095-5 



 KOMZÁKOVÁ, M. Spezifikation der Kunsttherapie bei Alzheimerkranken, Musik-,Tanz- und 

Kunsttherapie, Zeitschrift für künstlerische Therapien im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen , 

2014, ISSN-L 0933-6885, ISSN-Print 0933-6885, ISSN-Online 2190-6254, 3/14 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Aplikovaná učitelská příprava – seminář (20 %) 

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 psychologiekatedry 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 zaposledních 5 let: 

HAVIGEROVÁ, J. M., HAVIGER J., KUČERA D., & HOFFMANNOVÁ, P. (2019). Text-Based Detectionof 

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 BilateralScholarship 
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 Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Pedagogika volného času I. základy PVČ – garant, vede semináře (40 %) 

Pedagogika volného času II. metodiky zájmových a volnočasových činností – garant, vede semináře (40 %) 

Pedagogika volného času III. práce s hrou a zážitkem – 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 (11 roků) 
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 publikací 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 Učitelství výtvarné výchovy pro 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 reflexe II – vede semináře (20 %) 

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 tamtéž 

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 zaposledních 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 Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Aplikovaná učitelská příprava – garant, přednášející (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2008 – studium na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství psychologie a hudební 
výchovy pro SŠ (Mgr.) 

2012 – studium na Pedagogické fakultě 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., & Mareš, J. (2016). Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České 
republice. E-psychologie, 10(4), 81-84. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares- 
zp.pdf. O aktivitách informuje i EFPTA na svých stránkách zde: 
http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7 

 Nohavová, A. (2017). Exprese ve výuce psychologie. Kultura, umění a výchova, 5(1). ISSN 2336-1824. 
Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=160. 

 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. 

 Nohavová, A., & Mikulová, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. 
Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova 
univerzita. 

 Nohavová, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle k jeho realizaci. České Budějovice: Pedagogická 
fakulta JU. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  

http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-
http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=160


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Petr Pexa Tituly PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1962 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 

Technologie ve vzdělávání – garant, vede semináře, konzultace (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1985 - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor Fyzika - Technickávýchova. 
1988 - rigorózní řízení na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, PaedDr. 
2012 - doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Pedagogika se 
zaměřením na informační výchovu, Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985-1986 učitel na ZŠ Nerudova v Českých Budějovicích. 
od r. 1986 - odborný asistent na katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 27 
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    

   

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 zaposledních 5 let: 
 

 Pexa, Petr. Digitální genealogie a badatelsky orientovaná výuka informatiky na základní škole (Digital 
genealogy and inquiry-based education ICT at the primary school). Journal of Technology and 
Information Education. 2016, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 8, Číslo 1, 12 s. ISSN 1803- 
537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). (100%) 

 Pexa, Petr; Čapková, Michaela. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ 
(Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary schools). 
Journal of Technology and Information Education. 2018, Olomouc - EU, Univerzita Palackého,Ročník 
10, Číslo 2, 21 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). (50%) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Seminář reflexe I – vede semináře (10 %) 

Praktická agenda budoucího učitele – vede semináře (30 %) 

Seminář reflexe II  – garant, vede semináře (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I – vede semináře (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství III – vede semináře (10 %) 

Metodika školní prevence I – garant, vede semináře (60 %) 

Metodika školní prevence II – garant, vede semináře (60 %) 

Metodika školní prevence III – garant, vede semináře (60 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2016 – Filosofická fakulta UK v Bratislave - Pedagogika (PhDr.) 
2009 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogika (Ph.D.) 
1992 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – 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 cca125 
   

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 

Seminář reflexe náslechové praxe (vedení semináře), Seminář reflexe souvislé 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. 

 
Praktická agenda budoucího učitele (vedení semináře) 

 PROCHÁZKA, M. (100%) (2015) Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a 

postgraduální přípravystudentůučitelství. In:DANIELOVÁL., 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, 304 s. ISBN 978-80-7509-256-4. 

 VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (25%), NAJMONOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, I. (2018) 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, s. 416-424. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X. 

 
Metodika školní prevence I. – III. (vedení semináře, garance) 

 PROCHÁZKA, M. (2019) Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: PasspartaPublishing. 

ISBN 978-80-88290-28-5 

 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. (33%), VÍTEČKOVÁ, M. & Z. GADUŠOVÁ (2016). Implementation of primary 

Prevention in primary Schools in the Czech Republic. In: L. GOMEZ CHOVA, A. LOPÉZ MARTÍNEZ, I. 

CANDEL TORRES (eds.) ICERI2016 Proceedings, Seville, IATED Academy, s. 7739-7746, ISBN: 978-84- 

617-5895-1 



Působení v zahraničí 

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

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Iva Stuchlíková Tituly prof., PaedDr., CSc. 

Rok narození 1962 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na 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 

Teoretický základ učitelství – garant, přednášející (40 %) 

Seminář Diplomová práce I – garant 

Seminář Diplomová práce II – garant 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1985 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, matematika - fyzika 
1991 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, jednooborová psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 1985 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 29 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 9 

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

bez autocitací 

Obecná psychologie 1997 MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 261 319 1700 
Pedagogická psychologie 2009 UK Praha 

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

Počet odborných publikací celkem: cca 100 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 18 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., ŠOLCOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2016). The story of 520 

days on a simulated flight to Mars. Acta Astronautica, 126, 178-189.(25%) 

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2017). Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 5, ISSN 2336- 
1824. 

BAJGAROVÁ, Z., STUCHLÍKOVÁ, I. (2018). Partner relationships and the raising of a temperamentally 
difficult infant. Human Affairs, 28 (3):219-232. 

BAJGAROVÁ, Z., STUCHLÍKOVÁ, I. (2019). Obtížný temperament v raném dětství. Československá 
psychologie, 63(1), 104-115. 

STUCHLÍKOVÁ, I. & SOKOLOVÁ, L. (2020). Training of psychologists in Czech and Slovak Republics: 
Past and present. In Rich G. J. et al. (Eds.) Teaching Psychology around the World, Vol 5. (pp. 
266-277). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (50%). 

 

Výzkumné projekty a další vědecko organizační aktivity 

2013-2016: Assess Inquiry in Science, Technology nad Mathematics Education (ASSIST-ME) – FP7 
SiS.2012.2.2.3-1 



2019-2022: Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v 

přírodovědných předmětech a v matematice – TA ČR TL02000368) 

Působení v zahraničí 

10.9.- 15.10. 2000 J. W. Goethe Universität Frankfurt – zpracování společného výzkumu v oblasti hněvu a 
úzkosti 
1.2.- 10.7. 2017 University of Minnesota, Fulbright Scholar 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Václav Šimandl Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1987 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 

Technologie ve vzdělávání – vede semináře, konzultace (30 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2011 - Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studijní 
program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství matematiky a obor Učitelství výpočetní 
techniky 

2016 - Doktorské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,Studijní 
program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2014 - odborný asistent Katedry informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13 
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 6 2 13 
   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Influences on ICT teachers knowledge and routines in a technical e-safety 
context. In Telematics and Informatics. 2017, 34(8), s. 1488-1502. ISSN 0736-5853. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012 (70 %) 

 ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The influence of teaching methods on learners’ perception of e- 
safety. In Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, s. 253-275. 
Dostupné z http://www.informingscience.org/Publications/3877 (40 %) 

 BUDINSKÁ L., MAYEROVÁ K., ŠIMANDL V. Differences Between 9–10 Years Old Pupils’ Results from 
Slovak and Czech Bebras Contest. In: Pozdniakov S., Dagienė V. (eds) Informatics in Schools. 
Fundamentals of Computer Science and Software Engineering. ISSEP 2018. Lecture Notes in 
Computer Science, vol 11169. Cham: Springer, 2018, s. 307-318. ISBN 978-3-030-02749-0. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-02750-6_24 (33 %) 

 ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. The Use of Inquiry Based Education in a Simulation Software Environment 
in Pre-Service ICT Teacher Training. International Journal of Information and Communication 
Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 1, s. 5-15. (70%) 

 ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Technical E-safety: Knowledge and Routines. International Journal of 
Information and Communication Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 2, s. 50-65. (100 %) 

Působení v zahraničí 

1. 4. - 30. 4. 2016 - Studijní pobyt na Fakultät für Informatik, Technische Universität Wien, Rakousko 

Podpis  Datum  

http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012
http://www.informingscience.org/Publications/3877


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Zuzana Štefánková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 28 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 28 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Výchovné a kariérové poradenství I – semináře (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství II – semináře (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I – semináře (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2002 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě – Psychologie, Mgr.stud. 
2011 – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Vývojová psychologie –Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2004 Dětský diagnostický ústav Homole, České Budějovice, psycholožka 
2004 – 2006 Středisko výchovné péče České Budějovice, psycholožka 

2004 – dosud Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a 
psychologie, odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 11 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Počet odborných publikací celkem: 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 Jošt, J., Havlisová, H., (25%) Bílková, Z., & (25%) Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent 

history of maltreatment fail in antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171 

 (100%) Štefánková, Z. (2017). Učitel mateřské školy a sebereflexe. In Vítečková, M., & Svobodová, E. 

(Eds.) Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: 

Portál. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům 
 

  (100%) Štefánková, Z. (2005). Citová väzba v detstve a adolescencii vo vzťahu k emocionálnej regulácii. 

Československá Psychologie, 49(5), 432-445. 

 (100%) Štefánková, Z. (2007). Citová vazba v rané adolescenci. Československá psychologie, 51(5), 503 

– 516. 

 Macek, P., & (50%) Štefánková, Z. (2006). Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou. In: P. 

Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání (s. 25-40). Brno: Barrister & Principál Brno. 



Působení v zahraničí 

2003 - Studium Interkulturelle Kompetenz 2003 Universität Regensburg. 
2002 - 2010 Spolupráce S Prof. P. Zimmermannem, Universität Wuppertal v rámci adaptacemetody 
Bindungsinterview für späte Kindheit do češtiny 

LS 2014 Lektorování jednosemestrálního kurzu Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Grundschule 
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik Philosophische Fakultät II, Universität Regensburg 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Jméno a příjmení Olga Vaněčková Tituly PhDr. 

Rok narození 1956 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 32/sem do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 32/sem 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 

Seminář reflexe II – vede semináře (10 %) 
Výchovné a kariérové poradenství I – vede semináře (10 %) 
Výchovné a kariérové poradenství II – vede semináře (20 %) 
Výchovné a kariérové poradenství III – vede semináře (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1980 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Sociologie a Pedagogika (Mgr.) 
1989 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní řízení (PhDr.) 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

do 1997 – VOŠ technická Okružní – pedagog 
od 1997 – PF JU – odborný asistent – katedra pedagogiky a psychologie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 141 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 15 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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 zaposledních 5 let: 

 Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha, Z., Vaněčková, O., Procházka, M. A survey of High School Students’ 
Attitudes to Agriculture and Garden Education. In Čtrnáctová, Nesměrák, Teplá, DidSci Plus – 
Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference, Charles 
University – Faculty of Science, Prague, 25th-27th June 2018. Praha: Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta, 2018, s. 337-343. ISBN 978-80-7444-065-6. 

 Chmelová, Š., Ryplová, R., Vácha, Z., Vaněčková, O., Procházka, M. Hodnocení vybavení středních 
škol z hlediska realizace výuky přírodovědných disciplín v rámci zahradní pedagogiky. In Čtrnáctová, 
Nesměrák, Teplá, DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the 
International Conference, Charles University – Faculty of Science Prague, 25th-27th June 2018. 
Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018, s. 121-127. ISBN 978-80-7444-065-6. 

 Vaněčková, O., Krninský, L., Váchová, M. Ideální učitel ? ideální žák pohledem budoucích učitelů. In 
Procházka, Vítečková, Žlábková, Škola a její lidé na křižovatkách. Brno: Česká pedagogická 
společnost, 2017, s. 195-212. ISBN 978-80-905245-8-3. 

 Vaněčková, O. Procházka, M. Aktualizační vzdělávání sociálních pedagogů v podmínkách 
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Sborník -vědeckovýzkumných prací 
katedry pedagogiky. Banská Bystrica: Belianum, vydavaťelstvo PF UMB,2015. ISBN 978-80-557-0927- 
7, s.169-176 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Aplikovaná učitelská příprava – vede semináře (20 %) 

Seminář reflexe I – garant, vede semináře (20 %) 

Praktická agenda budoucího učitele – garant, vede semináře (40 %) 

Seminář reflexe II – vede semináře (20 %) 

Rozvoj komunikativních dovedností – garant 

Dialog ve vyučování I – garant 

Dialog ve vyučování II – garant 

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 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc., PhDr. 
Iva Žlábková, Ph.D. 

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

FP 7 
SiS.2012.2.2.3- 
1 

A 

2013 - 
2016 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming 
systems from different cultures to reconceptualise 
classroom practice and advance educational theory. 
(mezinárodní project, žadatel: prof. David Clarke, 
University of Melbourne, Austrálie) 

Australian 
Research 
Council 
DP140101361 

A 

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 

Norvay, 
Iceland, 
Liechtenstein 
grants 

A 

2020- 
2022 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc., PhDr. 
Iva Žlábková, Ph.D. 

Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky 
orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v 
matematice (Hlavní řešitel: PF JU) 

TA ČR 
(TL02000368) 

B 

2019– 
2022 

PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého 
textu 

GAČR 
16-19087S 

B 

2016– 
2018 

PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. 

Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako 
výzva pro pedagogiku 

TA ČR 
TL02000387 

B 

2019 - 
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 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 školy PF JU a další 
spolupracující školy 
Jihočeského kraje 

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje 
klíčových kompetencí. Hlavní příjemce: Univerzita 
Palackého v Olomouci. Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660. 
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů 
prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, 
průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 
Základní cíle: 
1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj 

kompetencí učitelů prostřednictvím podpory 
oborových didaktik a mezipředmětových vztahů. 

2016-2019 



 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. 

 

Fakultní školy PF JU a další Společenství  praxe  –  platforma  pro  rozvoj klíčových 2017-2019 

spolupracující školy kompetencí.  Hlavní  příjemce:  Masarykova univerzita. 
Jihočeského kraje 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  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 PF JU a další Zvýšení   kvality   vzdělávání   žáků,   rozvoje   klíčových 2017-2019 

spolupracující školy kompetencí,  oblastí  vzdělávání  a  gramotností. Hlavní 
Jihočeského kraje příjemce: Univerzita Karlova v Praze. Reg. č.: 

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 
 Cílem   projektu   je   podpora   profesních kompetencí 
 učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu 
 s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe 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 vrámci: 

- 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. 

- 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. 

http://capv.cz/
http://www.cpds.cz/


Informace o spolupráci s praxí vztahujícíse 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 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php


Učitelství výtvarné výchovy pro 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 Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Povinné předměty 

 

Název předmětu 
 

rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

*Teorie výtvarné výchovy I 26p+0s zk. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. (50%), 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 
(50%) 

1/ZS ZT 

*Výtvarný artefakt ve výtvarné 
výchově na ZUŠ 

0p+26s zp. 2 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

1/ZS PZ 

Autorská kniha 0p+26s zp. 2 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

1/ZS  

*Prezentace výsledků výtvarné 
činnosti 

0p+13s zp. 2 MgA. Petr Brožka, Ph.D. 
(50%), Mgr. Zuzana 

Duchková, Ph.D. (50%) 

1/ZS PZ 

*Teorie výtvarné výchovy II 26p+0s zk. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. (50%), 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 
(50%) 

1/LS ZT 

*Příprava lekce výtvarné výchovy 
pro ZUŠ 

0p+13s zp. 2 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. (50%), 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 
(50%) 

1/LS ZT 

Plošné výtvarné činnosti - 
autorská tvorba II 

0p+26s zp. 2 MgA. Petr Brožka, Ph.D. 1/LS PZ 

Environmentální tvorba 
v plenéru 

5 dní zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 1/LS PZ 

Téma kvalifikační práce 0p+13s zp. 2 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 
vedoucí DP 

1/LS PZ 

Special art creations - author’s 
ceramic workshop 

0p+26s zp. 3 Mgr., Bc. Olga Divišová 1/LS PZ 

Současné trendy v tvorbě 
životního slohu 

0p+13s zp. 2 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

1/LS PZ 

Metodický/ateliérový proseminář 0p+26s zp. 2 MgA. Petr Brožka, Ph.D. 2/ZS  

Estetika 13p+0s zk. 3 Mgr. Zuzana Duchková, 
Ph.D. 

2/ZS  

Ročníková práce I 0p+13s zp. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

2/ZS  

*Materiál ve výtvarné výchově – 
papír I 

0p+32s zp. 4 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 2/ZS PZ 

*Materiál ve výtvarné výchově – 
textil I 

0p+32s zp. 4 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 2/ZS PZ 

Ročníková práce II 0p+13s zp. 3 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

2/LS  

*Výtvarně-projektový workshop 13p+26s zp. 4 Mgr. Josef Lorenc, Dr. 2/LS  

Předměty označené* mají ve své části oborové i oborově didaktické zaměření 

Praxe 

Průběžná reflektovaná praxe 26hod. + 
0p+26s 

zp. 6 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 
(50%), Mgr et Mgr., MgA. 

Petra Vichrová (50%) 

1/LS  

Souvislá reflektovaná praxe 4 týdny + 
0p+26s 

zp. 8 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 
(50%), Mgr et Mgr., MgA. 

Petra Vichrová (50%) 

2/ZS  



Kvalifikační práce 

Seminář k magisterské práci I 0p+13s zp. 6 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

2/ZS  

Seminář k magisterské práci II 0p+13s zp. 6 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

2/LS  

Závěrečná redakce magisterské 
práce 

 zp. 6 doc. Lenka Vojtová 
Vilhelmová, ak. mal. 

2/LS  

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Prostorová tvorba - základy 
sklářské tvorby 

0p+26s zp. 3 Mgr. Josef Lorenc, Dr. (50%), 
Mgr., Bc. Olga Divišová (50%) 

2/ZS  

Performativní prvky ve výtvarném 
projevu 

0p+26s zp. 3 MgA. Petr Brožka, Ph.D. 2/ZS  

Koncepce a provoz výstavních 
prostor 

13p+13s zp. 2 MgA. Petr Brožka, Ph.D. 2/LS  

*Materiál ve výtvarné výchově – 
papír II 

0p+26s zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 2/LS  

*Materiál ve výtvarné výchově – 
textil II 

0p+26s zp. 2 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 2/LS  

Seminář scénické tvorby 0p+26s zp. 2 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 2/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 12 kreditů 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Tématem pokládaných otázek jsou témata z obsahu předmětů teoretického základu, resp. z oblasti teorie výtvarné výchovy 
a výtvarného vzdělávání. 
Uchazeč je zkoušen i z absolvovaných dílčích předmětů profilujícího základu, resp. obsahové náplně předmětů formujících 
komplexní vizuální gramotnost, tvůrčí kompetence a schopnost jejich transferu do výchovně vzdělávacího procesu. 

Další studijní povinnosti 
 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Příběh dřeva. Tematická řada pro výtvarnou výchovu na ZUŠ. 
Environmentální náměty ve výtvarně-projektové výuce na ZUŠ. 
Junk-art a recyklované umění jako inspirace pro výtvarné činnosti na ZUŠ. 
Odkaz a dílo A. Toufara pro sféru výtvarného vzdělávání. 

Vzdělávání výtvarných pedagogů v první polovině 19. století. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

Vývoj základního uměleckého vzdělávání v jihočeském regionu. 
Současné výukové obsahy a tematické rámce ve výtvarně-projektovém vyučování na základních uměleckých školách. 
Tvůrčí a osobnostní determinanty výtvarného pedagoga na základní umělecké škole. 

Prezentace žákovské tvorby jako jeden z pilířů formativního působení ve výchovně-vzdělávacím procesu. 
Pojetí prostorové tvorby na současné základní umělecké škole. 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

Vykonání rigorózní zkoušky je upraveno Opatřením děkana č. 6/2017 o rigorózní zkoušce. Rigorózní zkouška se skládá z 
obhajoby rigorózní práce a ústní části. Ústní část rigorózní zkoušky se koná bezprostředně po obhajobě rigorózní práce a 
návazně na ní. V návaznosti na kvalifikaci, znalosti a dovednosti uchazeče získané studiem, popř. i praxí v oboru je rigorózní 
zkouška orientována na následující oblasti: dějiny filosofie, pedagogika a pedagogická psychologie a přehled oboru a jeho 
didaktika pro ZŠ a ZUŠ. Otázky zkoušky jsou zadávány návazně na tématiku rigorózní práce a ověřují, zda má uchazeč 
znalosti širšího odborného zázemí a teoretických souvislostí problematiky v rigorózní práci řešené. 
Rigorózní zkouška v oborové části se týká široké oblasti teorie výtvarného vzdělávání se zaměřením na základní umělecké 
školy. Po žadateli se kromě soustředěného zaměření na vlastní rigorózní téma, vedoucí ke zpracování teoretické nebo 
teoreticko-empirické kvalifikační studie, vyžaduje nadstandardní orientace v oborovém diskursu a aktuálních výtvarně- 
edukačních trendech. 



Charakteristiky studijních předmětů Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie výtvarné výchovy I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce 
- písemná zkouška 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, zkoušející 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.; PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky jsou věnovány seznámení s komplexitou oboru VV a přehledné historiografii předmětu od starších 
koncepcí až po současné. Zároveň poskytují vhled do dílčích problémových okruhů oboru a tříbí orientaci ve 
vývoji a změnách oborového uvažování, schopnosti zhodnocení historických a současných proudů a studijní 
literatury. 

 

Přednášky: 
1. Úvod do studia výtvarné výchovy - struktura předmětu Teorie VV; organizace a formulace podmínek 
úspěšného absolvování předmětu, studijní zdroje a práce s portfoliem. 
2. Praktické a filosofické základy výtvarného vzdělávání a estetické výchovy ve starověku (Řecko, Řím), 
konstanty a metamorfózy výtvarného školení ve středověku a renesanci. 

3. Výtvarná didaktika Východu - princip ztotožnění v umění a výchově (Čína, Japonsko). 
4. Estetická výchova v pojetí J. A. Komenského. Konstituování Kreslení jako školního předmětu v českých 
zemích. Estetická výchovy (EV) v pojetí J. J. Rousseaua, F. Schillera, J. H. Pestalozziho. 
5. Metody školního kreslení v 19. století v českých zemích. 

6. Pokusy o reformu EV a VV v Evropě a USA v 19. a počátkem 20. století. 
7. Ornamentální kreslení a vlivy uměleckých směrů; lidový ornament. 
8. Psychologismus ve školním kreslení - F. Cizek; projekt pokusných škol v ČSR. 

9. Bauhaus - výtvarně pedagogický model 20. století a jeho odkaz moderní VV. 
10. Funkcionalismus a konstruktivismus ve školním kreslení - VV mezi dvěma světovýmiválkami. 
11. Hnutí za uměleckou výchovu a socializace umění v teoriích českých estetiků - O. Hostinský, B. Markalous, 
J. V. Klíma, E. Edgar. 

12. Výtvarná výchova v ČSR v období 1945 - 1970. 
13. Výtvarná pedagogika ve světě od 40. do 80. let 20. století, tzv. nové pojetí výtvarné výchovy od poloviny 
70. do 90. let 20. století. 
14. VV a její vývoj od počátku 90. let dosoučasnosti. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BLATNÝ, Ladislav. Z historie výtvarné výchovy na českých školách. Brno: UJEP, 1983. 
DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů: (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Spisy 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 113. ISBN 978-802-1045-934. 
FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Praha: Jinočany, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7. 
ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1995. ISBN 80-238-3744-3. 
ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8. 
UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou. Praha: SPN, 1988. 
+ odborná periodika a dokumenty RVP. 



Doporučená: 
EFLAND, Artur. A History od Art Education. Intellectual and Social Currents in Teaching The Visual Arts. New 
York: Teachers Collage Press, 1990. ISBN 0-8077-2978-7. 
Kolektiv autorů. Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7394-261-8. 
POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech. Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných 
pedagogů v regionu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-7394-387-5. 
VONDRÁK, Matouš. Koncepce VV a jejich souvislosti s vývojem výtvarného umění 20. století I. České 
Budějovice: PF JU, 1996. 

VONDRÁK, Matouš. Koncepce VV a jejich souvislosti s vývojem výtvarného umění 20. století II. České 
Budějovice: PF JU, 1996. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarný artefakt ve výtvarné výchově na ZUŠ 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace projektu 
- účast na semináři 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je věnován pozici dějin výtvarného umění v rámci výtvarného vzdělávání na ZUŠ. Tříbí kompetence 
budoucího výtvarného pedagoga jednotlivá umělecká díla pojímat jako inspirační zdroj a v tomto kontextu je 
interpretovat. V rámci semináře se posluchači zaměří na analýzu výtvarného díla v širších souvislostech dobové 
kultury a využití tohoto artefaktu ve výtvarných a receptivních činnostech ve výtvarné výchově na ZUŠ. 
Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 
Semináře: 
1.-2. Dějiny výtvarného umění jako zásadní inspirační zdroj v rámci výtvarného vzdělávání. Obsah a 
organizace seminářů. 

3.-13. Realizace zadaných úkolů a jejich prezentace. 
14. Hodnocení příprav realizovaných prezentací a jejich reflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BIRD, Michael. Van Goghova hvězdná noc: dějiny umění v příbězích pro děti. Brno: CPress, 2017. ISBN 
9788026416913. 
GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0416-7. 
HORÁK, Ondřej. Proč obrazy nepotřebují názvy. Praha: Labyrint, 2014. ISBN 978-80-86803-28-9. 
ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1995. 

ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, c1996. ISBN809022671x. 
UHLÍŘ, Jan. Tvoříme ve stylu známých malířů: [inspirace světovými výtvarnými umělci pro děti od 8 let]. Praha: 
Portál, 2002. ISBN 80-7178-670-5. 

Doporučená: 
Co je umění?: texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. Estetika (Pavel 
Mervart). ISBN 978-80-87378-46-5. 
DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha: Slovart, 
2002. ISBN 80-7209-402-5. 
KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-128-2. 
MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: MIT Press, 2002. ISBN 9780262632553. 
OSBORNE, Richard a Dan STURGIS. Teorie umění. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-370-3. 
PROKOP, Dušan. Obecná uměnověda: Stručný přehled a úvod. Praha: Gryf, 1994. ISBN 80-85829-04-5. 
STURGIS,Alexander,ed.Jakrozumětobrazům:malbyajejichnáměty.Praha:Slovart,c2006.ISBN80-7209-786-5. 
TŘEŠTÍK, Michael. Umění vnímat umění: guerilla writing about art. Praha: Gasset, 2011. Modrý Mauricius. 

ISBN 978-80-87079-15-7. 
UHL SKŘIVANOVÁ, Věra. Pedagogika umění - umění pedagogiky, aneb, Přínos oboru výtvarná výchova ke 
všeobecnému vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP, 2014. ISBN 9788074146633. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Autorská kniha 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce s rešerší daného tématu a prezentací v textové a obrazové formě 
- 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 autorské knize a celé její problematice. Zaměřuje se na základní kapitoly z historie autorské 
knihy, je spojený s rozborem ukázek ilustrujících jejich stěžejní mezníky. Představuje tvůrčí osobnosti autorské 
knihy 20. – 21. stol. Přibližuje různé formy autorské knihy, od grafické, malířské až po knihu objekt. V případě 
grafické autorské knihy je kladen důraz na časové vztahy mezi vizuálními prvky. 

 

Semináře: 

1. Úvod do problematiky předmětu. Cíle semináře, zadání semestrální práce, rozbor ukázek. 
2. Skicování ve formátu A4, pravidelná konzultace. 
3. Výběr koncepce knihy: grafické, malířské nebo knihy jako objekt. 
4. Výběr a příprava materiálu. 
5. Příprava makety autorské knihy. Časové vztahy mezi vizuálními prvky. 

6. Začátek samotné realizace. Konzultace. 
7. Práce na realizaci knihy. Průběžná fotografická dokumentace. 
8.-10. Práce na realizaci knihy. Konzultace. 

11. Dokončení obálky, předsádky, formátování. Konzultace. 
13. Závěr dokončení semestrální práce. 
14. Hodnocení, rozbor, semestrální práce, včetně skic, makety a fotodokumentace. 
Průběžné konzultace a kontrola výstupů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
CASTLEMAN, Riva. A century of artists books. New York: The Museum of Modern Art, 1994. ISBN 0-87070- 
152-5. 
GRAPHEION. Evropská revue moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru. Praha: Středoevropská 
galerie a nakladatelství, 1997- 2000. ISSN 1211-6890. 
KOCMAN, Jiří. Médium papír. Brno: VUTIUM, 2004. ISBN 80-214-2626-8. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prezentace výsledků výtvarné činnosti 

Typ předmětu PZ dop. 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 

- kolokviální pohovor 
- docházka 

Garant předmětu MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

MgA. Petr Brožka, Ph.D.; Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je orientace studenta v možnostech a nárocích spojených s vystavováním uměleckých děl, 
výsledků práce žáků základních škol i veřejnou prezentací celkově. Studenti se seznámí s vybranými typy grantů 
a způsobů subvencování kulturních institucí. 
V rámci předmětu bude využívána galerie zřízená fakultou, kde studenti budou řešit praktické úkoly a částečně 
se zapojí do jejího fungování. Úkolem studentů bude vytipovávat negalerijní prostory a v teoretické rovině řešit 
jejich zavedení a udržení. Díky praktické zkušenosti bude student lépe připraven na prezentaci výsledků tvůrčí 
činnosti žáků ve výchovně-vzdělávací praxi. 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky prezentace výtvarného umění, následná diskuse. 
2.-3. Internet jako nástroj prezentace, vytvoření základní webové stránky. 
4.-5. Portfolio. 

6. Formy adjustace výtvarného artefaktu. 
7. Přeprava a způsoby pojišťování artefaktů. 
8-9. Granty a subvenční strategie. 

10.-11. Příprava koncepce výstavy a možnostikomunikace. 
12.-14. Prezentace dlouhodobého projektu negalerijního výstavníhoprostoru. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru 
kultury. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1886-2. 
JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. 
Manažer. ISBN 978-80-247-2724-0. 
PATOČKA, Jiří. Evaluace v kultuře: ekonomické hodnocení kulturních událostí a festivalů. Praha: Professional 
Publishing, 2017. ISBN 978-80-88260-04-2. 
TOWSE, Ruth. A textbook of cultural economics. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 
0521717027. 
ZAHRÁDKA, Pavel, ed. Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200- 
2372-8. 

Doporučená: 
BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978- 
80-87500-17-0. 

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku. V Praze: Institut umění, 2009. ISBN 
978-80-7008-231-7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie výtvarné výchovy II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Teorie výtvarné výchovy I 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce 
- ústní zkouška 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, zkoušející 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.; PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Obsahová náplň předmětu reflektuje didaktická a metodická témata z oboru teorie výtvarné výchovy a 
poskytuje tak funkční základnu postupnému utváření kompetencí pro výchovně-vzdělávací působení v rámci 
předmětu výtvarná výchova na ZUŠ. Navazuje také na témata řešená v předmětu Teorie výtvarné výchovy I. 
Ústní zkouška z uvedených tematických okruhů, v rámci které bude zjišťována dobrá orientace v oboru teorie 
výtvarné výchovy, komplexní didaktická připravenost a schopnost transferu stávajících znalostí do praxe. Před 
samotnou zkouškou, v průběhu semestru, student zpracuje a odevzdá seminární práci, zaměřenou na 
rozšíření vlastního přípravného portfolia a reflektujícího své dosavadní zkušenosti z ateliérové a pedagogické 
praxe. 

 
Přednášky: 
1. Organizace a obsahy přednášek, podmínky k úspěšnému absolvování předmětu a studijní zdroje. 
2. Cíle výtvarné výchovy a osobnost výtvarného pedagoga. 
3. Kurikulární dokumenty, didaktické a metodické zdroje předmětu. 
4. Ontogeneze výtvarného projevu I. 
5. Ontogeneze výtvarného projevu II. 
6. Druhy výtvarných činností na ZUŠ 

7. Výtvarné vyjádření imaginace. 
8. Výtvarná experimentace. 
9. Výtvarné studium skutečnosti. 
10. Způsoby motivace a hodnocení dětského výtvarného projevu. 
11. Barva ve výtvarné výchově. 

12. Výtvarná typologie, rozlišení přístupů výtvarné výchovy, artefiletiky a arteterapie. 
13. Výtvarně-projektové vyučování. 
14. Modelové situace pro výuku výtvarné výchovy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BABYRÁDOVÁ, Hana: Výtvarná dílna. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-705-4. 
BROŽEK, Jaroslav. Výtvarná výchova a barva. Ústí nad Labem: UJEP, 2003. ISBN 80-7044-494-0. 
DAVID, Jiří. Výtvarná výchova jako smyslový a duchovní fenomén: Kapitoly z moderní historie a filosofie 
předmětu. Polička: Fantisk, 1993. ISBN 80-901-4385-7. 

FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Praha: Jinočany, 2008.ISBN 978-80-7319-076-7. 
HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář – výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: PFJU, 2007. 
ISBN 978-80-7394-001-0. 
LOWENFELD, Viktor. Creative and Mental Growth. New York: Macmillan Publishing, 1975. ISBN 0-02-372090-5. 
READ, Herbert. Výchova uměním. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967. 

ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Vyd. 1. Praha: Sarah, 1995. ISBN 80-238-3744-3. 
ROESELOVÁ, Věra. Metodika výtvarné výchovy v ZUŠ. Praha: Fortuna. 1991. 



SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 
ISBN 80-717-8262-9. 

UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou. Praha: SPN, 1988. 
+ odborná periodika a dokumenty RVP. 
Doporučená: 
BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-120-3029-1. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Příprava lekce výtvarné výchovy pro ZUŠ 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Teorie výtvarné výchovy I 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce formou konvolutu příprav na lekce výtvarné výchovy 
- prezentace příprav na lekce výtvarné výchovy 
- reflexe realizovaných lekcí 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.; PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Obsahová náplň předmětu je v plné míře věnována pozici, významu, obsahu a metodickému ukotvení dílčí 
lekce výtvarné výchovy v rámci praxe, ale i teorie oboru. Prezentuje přípravu na lekci výtvarné výchovy 
v proměnách vůči věkové adresnosti žáků, aplikované formy výtvarných činnostíapod. 

 

Semináře: 
1. Organizaceseminářů, podmínky k úspěšnému absolvování předmětu a studijní zdroje. 
2. Organizace výuky výtvarné výchovy a výchovně vzdělávací lekce jako samostatná vyučovací jednotka. 
3. Struktura lekce výtvarné výchovy. 

4. Receptivní složka lekce výtvarné výchovy. 
5. Produktivní složka lekce výtvarné výchovy. 
6. Přípravy lekce dle forem výtvarných činností (studium skutečnosti, imaginace, experimentace). 
7.-13. Prezentace studentských příprav a jejich reflexe. 
14. Hodnocení prezentovaných lekcí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-705-4. 
CIKÁNOVÁ, Karla. Malujte si s námi. Vyd. 2. Praha: Aventinum, 1996, ISBN 80-852-7784-0. 
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. 
ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8. 
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X. 
ROESELOVÁ, Věra. Metodika výtvarné výchovy v ZUŠ. Praha: Fortuna. 1991. 
SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 
ISBN 80-717-8262-9. 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošné výtvarné činnosti – autorská tvorba II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce 
- průběžné hodnocení výsledků tvůrčí činnosti 
- písemný test 

Garant předmětu MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výukypředmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá platformou autorské plošné volné tvorby. Student je veden k nalezení vlastní výtvarné formy 
s důrazem na systematickou práci a kreativní přístup. Skrze praktické činnosti směřuje k porozumění geneze 
výtvarného díla, které využije jak ve vlastní volné tvorbě, tak především při své pedagogické praxi v ZUŠ. 

 

Semináře: 

1. Úvod do problematiky geneze uměleckého díla, následná diskuse. 
2. Fáze skicování a mentálních map. 
3. -13. Ateliérová práce. 
14. Shrnutí výsledků tvůrčí činnosti, hodnocení a diskuse. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BELTING, Hans. Konecdějin umění. Praha: Mladá fronta, 2000. Souvislosti (Mladá fronta). ISBN 80-204-0856-8. 
GOODMAN, Nelson. Jazyky umění: nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8. 
CHALUPECKÝ, Jindřich. Úděl umělce: duchampovské meditace. Ilustroval Marcel DUCHAMP. Praha: Torst, 
1998. ISBN 80-7215-050-2. 
LIPPARD, Lucy R. POP ART. Oxford: Oxford University Press, 1985. ISBN 0195199375 
LUCIE-SMITH, Edward. Artoday: současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1. 

Doporučená: 
NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0763-6. 
POSPÍŠIL, Zdeněk. Sociosémiotika umělecké komunikace. Boskovice: Albert, 2005. ISBN80-7326-059. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Environmentální tvorba v plenéru 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní 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 semináři 
- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Pětidenní kurz zaměřený na rozvíjení osobitých výtvarně vyjadřovacích forem v rámci environmentální tvorby 
v plenéru. Náplň cvičení představují průběžně reflektované individuální a skupinové tvůrčí aktivity v terénu, 
rozvíjející konceptuální přístupy a komplexní senzibilitu posluchačů ve vztahu k danému místu. Nedílnou 
součástí kurzu jsou také úvodní teoretické vstupy, jejichž prostřednictvím se posluchači postupně seznamují s 
novějšími intermediálními uměleckými přístupy v krajině s přesahem k jejich ekologické a kulturně 
antropologické reflexi, stejně jako možnostmi jejich využití v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a 
projektové výuce na základní umělecké škole. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
ANDREWS, Malcolm. Landscape and Western Art. OUP Oxford. 1999. ISBN-10: 0192842331. 
ANDRES, Roman a Jan VRTIŠKA. Environmentální výchova v praxi: příručka pro MŠ, ZŠ a SŠ. 1. vyd. Vlašim: 
Český svaz ochránců přírody, 2018. ISBN 978-80-87964-19-4 
ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-550-5. 
BROWN, Andrew. Art & ecology now. New York, New York: Thames & Hudson, 2014. ISBN 0500239169. 
KASTNER, Jeffrey a Brian WALLIS. Land and Environmental Art (Themes and movements) (Paperback). 
Phaidon Press. 2010. ISBN-10: 0714856436. 
NAVRÁTIL, Ondřej. Zelené ostrovy: české umění ve věku environmentalismu 1960-2000. Brno: Masarykova 
univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-8883-2. 
ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2018. 200 s. ISBN 978-80-904268-5-6. 

SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9. 
SPIRN, Anne Whiston. The Language of Landscape. New Haven and London: Yale University Press, 1998. ISBN 
0300082940. 
VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. V Praze: Kant pro AMU, 2008. Disk (Akademie múzických umění v Praze). 
ISBN 978-80-86970-68-4. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Téma kvalifikační práce 

Typ předmětu PZ dop. 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 

- prezentace minimálně tří návrhů možných témat kvalifikační práce 
- realizace pravidelných konzultací u zvoleného vedoucího kvalifikační práce 
- stanovení finálního tématu a sestavení souboru tematických informačních zdrojů 
- vypracování zadání kvalifikační studie 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D 

Zapojení garanta do výuky předmětu organizátor semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. (10%), vedoucí DP z řad vyučujících KVV PF JU (90%) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář tématu kvalifikační práce je koncipován jako soubor pravidelných individuálních konzultací sloužících 
ke správnému výběru tématu budoucí diplomové práce. Poskytuje diplomantovi i vyučujícímu dostatek 
prostoru pro výběr nejen obecné obsahové náplně kvalifikace, ale také možnosti předejít možnému úskalí při 
volbě např. nevhodné formy zkoumání problematiky apod. Cílem semináře je úspěšně zadané téma 
diplomové práce, stanovení jejího typu, vyhotovení seznamu dostatečného konvolutu odborných 
informačních zdrojů a v neposlední řadě také materiálové a technologické přiléhavosti v případě kvalifikace 
ryze tvůrčího zaměření. 

 
Semináře: 
1. Prezentace návrhů minimálně tří možných témat kvalifikační práce. 
2.-13. Průběžné konzultace u vedoucího DP. 
14. Finální zpracování zadání kvalifikační práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Studijní zdroje dle tématu kvalifikační práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Special art creations - author’s ceramic workshop 

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 

- attendance 
- presentation of creative results 

Garant předmětu Mgr., Bc. Olga Divišová 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr., Bc. Olga Divišová 

Stručná anotace předmětu 

The seminar is focused on the development of creative competences within the scope of spatial art 
expression in the field of artistic processing of ceramics and jewelry. Individual lessons include designing 
student’s final work and realisation in the ceramic material, while taking into account both the aesthetic and 
utility aspects of the final work. 

 
Content of seminars: 
1. Introduction to the history of ceramic art. 
2. Introduction to artistic processing of ceramic and jewelry. 
3. Art experimentation with materials. 
4.-5. Designing and sketching final work. 
6.-12. Creating final project. 
13. Final work adjustment and finishing technological processing. 
14. Evaluation of seminars and presentation of the artefacts. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
ADLIN, Jane. Contemporary Ceramics: Selections from The Metropolitan Museum of Art. New York: 
Metropolitan Museum of Art, 2013. ISBN-13: 978-0300200614. 
BELL, Amber Creswell. Clay: Contemporary Ceramic Artisans. London: Thames & Hudson, 2017. ISBN 978-0- 
5000-50072-9. 
KORINCHAK, Sandra. Art jewelry Today 4. Atglen: Schiffer Publishing Limited, 2016.ISBN: 
9780764350245. 
MCGRATH, Jinks. The Encyclopedia of Jewelry- Making techniques. Philadelphia: Running press, 1995. ISBN 
978-1561385263. 
MORRIS, Tom. New wave clay. Amsterdam: Frame Publishers, 2018. ISBN 978-94-92311-24-5. 
OSTERMANN, Matthias. Earthenware- Major Works by Leading Artists. Asheville: Lark Books, 2010. ISBN 
9781600592935. 
TYLOR, Louisa. The ceramics Bible. San Francisco: Chronicle Books, 2011. ISBN 978-1-4521-0162-0. 
UNTRACHT, Oppi. Jewelry Concepts and Technology. Ramsbury: The Crowood Press LTD, 1998. ISBN 
0709196164. 
WARDELL, Sasha. Slipcasting. London: Bloomsbury Publishing, 2007. ISBN 9780713676723. 
WARDELL, Sasha. Porcelain and bone china. Ramsbury: The Crowood Press Ltd, 2004. 
ISBN10: 1861266936. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Současné trendy v tvorbě životního slohu 

Typ předmětu PZ dop. 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 

- prezentace projektu 
- aktivní účast na semináři 
- docházka 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Semináře mají formu studenty připravených prezentací týkajících se současných trendů v různých oborech 
výtvarné kultury v jejich kulturně historických a antropologických souvislostech (např. současný interiérový 
design, architektonické utváření veřejného prostoru, současné trendy ve výstavnictví, současná architektura 
veřejného i soukromého charakteru, tvorba životního prostředí v souvislosti s ekologií, prostředí města a 
venkova v souvislosti s novou výstavbou, koncept druhého bydlení, problematika termínu domov apod.). 
Program seminářů (víceméně flexibilní) je naplňován informacemi o současné podobě a úskalích při utváření 
tzv. životního slohu. 

 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 
Semináře: 

1. Analýza současné situace ve výtvarné kultuře, nástin jednotlivých trendů a možných přístupů. Obsah a 
organizace seminářů. 
2.-13. Studentské prezentace vybraných projektů zabývajících se jednotlivými trendy při utváření životního 
slohu. 
14. Hodnocení příprav realizovaných prezentací a jejich reflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Co je umění?: texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. Estetika (Pavel 
Mervart). ISBN 978-80-87378-46-5. 
HONZÍK, Karel. Tvorba životního slohu. Stati o architektuře a užitkové tvorbě vůbec. Praha: Václav Petr, 1947. 
KROUPA, Ivan. Architektura v kategorii životního prostředí, stavby, interiéru, designu a umění =: Architecture 
in category of landscape, building, interior, design and art. V Praze: České vysoké učení technické, 2005. 20 s. 
Habilitační přednášky, 31/2005. ISBN 80-01-03369-4. 
SZALÓ, Csaba. Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit. Sociální studia. Fakulta sociálních 
studií Masarykovy univerzity, 1/ 2006. s. 145-160. ISSN 1214-813X. 

Doporučená: 
AUGÉ, Marc. Antropologie současných světů. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-154-x. 
BARTOŠ, Michael. Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Kostelec nad Černými lesy: 
Lesnická práce, 2011. ISBN 978-80-87154-49-6. 
BRAUN, Markus Sebastian. Atlas současných interiérů. Vyd. 1. [Praha]: Slovart, 2011. 512 s. ISBN 978-80- 
7391-452-3. 
BROOKER, Graeme. Co je interiérový design?. V Praze: Slovart, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7391-435-6. 
DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha: Slovart, 
2002. ISBN 80-7209-402-5. 
HORSKÁ, Pavla, Eduard MAUR a Jiří MUSIL. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: 
Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3. 
KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. ISBN80-7215-128-2. 
NASPLE, J. J. Asian interior design. New York: teNeues, 2003. 400 s. Designpocket. ISBN 3-8238-4527-6. 
OSBORNE, Richard a Dan STURGIS. Teorie umění. Praha: Portál, 2008. ISBN978-80-7367-370-3. 



POSPĚCH, Pavel. Městský veřejný prostor: Interpretativní přístup. Czech Sociological Review. 2013, roč. 49, čís. 1. 
WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst: Život veřejný v 15. a 16. věku: mezi roky 1420-1620. Svazek 
první, druhý. Praha: Matice česká, 1890, 1892. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodický/ateliérový proseminář 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce 
- hodnocení výsledků tvůrčí činnosti 
- kolokviální pohovor 

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 zabývá problematikou nových trendů v umění po roce 2000. Na základě inspiračních zdrojů si 
student stanovuje vlastní výtvarný koncept v ateliéru, který v seminářích zpracuje a obhájí. 

 

Semináře: 

1. Úvod do problematiky nových trendů v umění po roce 2000, následná diskuse. 
2. Hlubší teoretický vhled do trendů v umění po roce 2000. 
3.-5. Základní paleta médií a výrazových prostředků. 

6.-13. Ateliérová práce. 
14. Závěrečné hodnocení praktických výstupů a diskuse. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BROWN, Andrew. Art & ecology now. New York, New York: Thames & Hudson, 2014. ISBN 0500239169. 
HODKINSON, Yvonne. Female parts: the art and politics of women playwrights. Montréal: Black Rose Books, 
1991. ISBN 1-895431-06-9. 
MORGANOVÁ, Pavlína, ed. Někdy v sukni: umění 90. let. Brno: Moravská galerie v Brně, 2014. ISBN 978-80- 
7027-272-5. 
PACHMANOVÁ, Martina. Věrnost v pohybu: hovory o feminismu, dějinách a vizualitě. Praha: One Woman 
Press, 2001. ISBN 80-86356-10-8. 
ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 
2011. Edice VVP AVU. ISBN 978-80-210-5707-4. 

Doporučená: 
PACHMANOVÁ, Martina. Zrození umělkyně z pěny limonády: genderové kontexty české moderní teorie a 
kritiky umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2013. ISBN 978-80-86863-64-1. 

RECKITT, Helena, Lucinda GOSLING, Hilary ROBINSON, Amy TOBIN, Maria BALSHAW a Xabier 
ARAKISTAIN. The art of feminism: images that shaped the fight for equality, 1857-2017. San Francisco: 
Chronicle Books, [2018]. ISBN 1452169926. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Estetika 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- ústní zkouška 

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 základními pojmy z oblasti estetiky a obecné teorie umění, přehledově také s 
dějinami estetické myšlení a jejich významnými osobnostmi a teoriemi. Podrobněji bude zmíněna oborová 
problematika 20. století. Důraz je kladen na pochopení vzájemného vztahu umělecké teorie a praxe v 
souvislosti s primárním vzdělávání na ZUŠ. 

 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 

1. Estetika a její definice v souvislosti s primárním vzděláváním na ZUŠ. 
2. Estetické poznávání, základní estetické kategorie. 
3. Estetika ve vztahu k jiným společenským a uměnovědnýmdisciplínám. 
4. Dějiny estetického myšlení a teorií. 

5. Česká estetika (ve vztahu k estetické výchově). 
6. Jazykový obrat, sémiotika a sémantika, umělecké dílo jako znak. 
7. Český (a světový) strukturalismus. 

8. Ikonologie a interpretační přístupy v umění. 
9. Autor-dílo-vnímatel, percepční estetika. 
10. Analytická estetika a postmoderna. 
11. Sféra umění, problematika definice umění. 
12. Estetická a umělecká výchova. 
13.-14. Exkurze nebo jiná mimořádná aktuální přednáška. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Co je umění?: texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. Estetika (Pavel 
Mervart). ISBN 978-80-87378-46-5. 
GILBERTOVÁ, Katherine a Helmut KUHN. Dějiny estetiky. Praha: Státní nakladatelství krásné literaturya 
umění, 1965. 

PTÁČKOVÁ, Brigita a Karel STIBRAL. Estetika na dlani. Olomouc: Rubico, 2002. Na dlani. ISBN80-85839-79-2. 
Doporučená: 
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. 
HARAZÍMOVÁ, Libuše a Jana SKARLANTOVÁ. Estetická výchova pro střední odborné školy: výtvarná část: 
učebnice. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-277-5. 

JŮZL, Miloš. Základy estetiky. Praha: S & M, 1992. ISBN 80-900096-9-7. 
KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-128-2. 
MIKŠ, František. Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění: pozvání k dějinám a teorii umění. 2. vyd. Brno: 
Barrister & Principal, 2010. ISBN 978-80-87029-86-2. 
OSBORNE, Richard a Dan STURGIS. Teorie umění. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-370-3. 
PROKOP, Dušan. Obecná uměnověda: Stručný přehled a úvod. Praha: Gryf, 1994. ISBN 80-85829-04-5. 

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 svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ročníková práce I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s 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 volné téma zvolené studentem a schválené vedoucím ročníkové práce 
- průběžné konzultace 
- 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 

Ročníková práce má za cíl rozvíjet tvořivé a kritické myšlení v rámci vlastní tvorby, ve které v průběhu 
dochází k sebereflexi, jež vede k přemýšlení o nových možnostech vizuálního sdělení. Ročníková domácí 
práce má být výtvarným konceptem, založeným na výtvarných disciplínách, které mohou být propojovány; 
východiskem je dvourozměrná a trojrozměrná tvorba. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
KESNER, Ladislav. Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Nakladatelství 
H+H, 2005. ISBN 80-7319-054-0. 
MANGUEL, Alberto. Čtení obrazů. O čem přemýšlíme, když se díváme na umění? Brno: Host, 2008.ISBN 
978-80-7294-274-9. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Materiál ve výtvarné výchově – papír I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+32s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

- docházka 
- seminární projekt 
- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář se věnuje tvůrčí práci s papírem v teoretické i praktické rovině. Zabývá se představením média papíru 
v historickém kontextu a technologií jeho výroby. Semináře se dále zaměřují na praktické činnosti s papírovým 
médiem, přičemž paralelně reflektují možnosti jejich tvůrčího uplatnění v rámci plošné tvorby na základní 
umělecké škole. Kromě samotné tvorby v ateliéru posluchač zpracuje vlastní seminární projekt, zahrnující 
autorskou koncepci, přípravu a realizaci papírového artefaktu, vytvořeného prostřednictvím jedné z 
prezentovaných výtvarných technik. 

 

Semináře: 

1. Charakteristika papíru jako specifického média a výtvarného materiálu. 
2. Stručná historie výroby papíru. 
3. Technologické postupy a materiály pro jeho výrobu papíru. 
4. Příprava papírové hmoty pro vytváření ručního papíru. 
5.-7. Vytváření ručního papíru a jeho materiálových variací. 

8.-9. Manipulace s papírem (střihání, řezání, trhání, lepení, ohýbání abarvení). 
10. Papírový slepotisk. 
11. Perforace papíru jako výtvarný prostředek. 
12. Možnosti tvůrčí kombinace papíru s jinými výtvarnými prostředky a materiály. 
13. Práce s papírem v rámci plošných činností ve výtvarné výchově na základní umělecké škole. 
14. Prezentace a zhodnocení výsledků seminárního projektu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
ASUNCION, Joseph. Le papier : Création et fabrication. Paris: Parramon France, 2002. ISBN 979-1026100034. 
FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7. 
KHEL, Richard. S papírem donedohledna. Praha: Univerzita Karlova - nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 
9788024620176. 
KURLANSKY, Mark. Paper: Paging Through History. New York: W.W. Norton & Company, 2017. ISBN 978-0- 
393-35370-9. 
KOCMAN, Jiří. Médium papír. Brno: Vysoké učení technické, VUTIUM, 2004. ISBN 80–214–2626–8 
PETRŽELA, Zdeněk. Nové nápady pro starý papír. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674786. 
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN80-902267-1-X. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Materiál ve výtvarné výchově - textil I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+32s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce 
- docházka 
- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na objevování výtvarného potenciálu textilního materiálu a jeho specifického využití v 
rámci produktivních činností na ZUŠ. Obsahová náplň předmětu je v plné míře věnována jeho pozici a významu 
nejen v rovině výtvarně pedagogické, ale částečně také s vazbou k individuální autorské tvorbě posluchačů. 

 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu, zadání témat. 

2. Textil ve výtvarné výchově. 
3. Textilní tvorba jako inspirační zdroj pro lekce výtvarné výchovy. 
4.-11. Zpracovávání zadaných tvůrčích úkolů. 
12. Prezentace výsledků tvůrčí činnosti a jejich reflexe. 
13. Prezentace seminárních prací. 
14. Hodnocení celkových výsledků semináře, resuméproblematiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BAUGH, Gail. Encyklopedie textilních materiálů. Praha: Slovart, 2012. ISBN 978-80-7391-616-9. 
CIKÁNOVÁ, Karla. Objevujete s námi textil. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1996. ISBN 80-852-7785-9. 
ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8. 
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X. 
SKARLANTOVÁ, Jana; VECHOVÁ, Marie. Textilní výtvarné techniky. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-723-8319-1. 
ŠTEIGLOVÁ, Taťána. Textilní a prostorová tvorba. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3154-3. 

Doporučená: 
COLCHESTER, Chloe. New Textiles: Trends and Traditions. London: Thames, 1993. ISBN 978-050-0277-379. 
GILLOW, John. World Textiles: A Visual Guide to Tradional Techniques. New York: Thames, 2005. ISBN 05- 
002-8247-1. 
KYBAL, Antonín. O textilním výtvarném projevu. Praha: SPN, 1976. 
SKARLANTOVÁ, Jana. Výrobky dovedných rukou. Praha: Práce, 1977. 
TERŠL, Stanislav. Abeceda textilu a odívání. Praha: Noris, 1994. ISBN 80-900-9087-7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ročníková práce II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s 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 semináři 
-prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak.mal. 

Zapojení garanta do výukypředmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak.mal. 

Stručná anotace předmětu 

Ročníková práce rozvíjí samostatné uvažování o vlastním výtvarném konceptu, vede k samostatné tvůrčí 
práci, v samém závěru ke zpětnému hodnocení vlastního tvůrčího procesu - k sebereflexi. Téma ročníkové 
práce může souviset s konceptem praktické výtvarné části v rámci zadané diplomové práce studenta. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění- Výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
KESNER, Ladislav. Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. H§H 2005. 
ISBN 80-7319-054-0. 
MANGUEL, Alberto. Čtení obrazů. O čem přemýšlíme, když se díváme na umění? Brno: Host.2008. 
ISBN 978-80-7294-274-9. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarně-projektový workshop 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

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 
- kolokviální pohovor 

Garant předmětu Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

Stručná anotace předmětu 

 
Výtvarně-projektový workshop je věnován klasické točené keramice, současným keramickým trendům a jejich 
uplatnění ve výtvarně-projektové výuce na ZUŠ. 

 
Přednášky: 
1. Úvod do problematiky předmětu, inspirační zdroje. 
2.-4. Seznámení s technologií točené keramiky a keramickým materiálem. 
5.-8. Točená keramika v kontextu vývoje výtvarné kultury. 

9.-12. Současné trendy v keramickém designu. 
13.-14. Ukázky z výtvarně-projektové výuky na ZUŠ. 

 

Semináře: 

1. Úvod do problematiky předmětu. Práce s inspiračním zdrojem a zadání témat. 
2. Přípravné fáze realizace, prezentace skicového materiálu. 
3.-13. Realizace zadaných úkolů. 
14. Prezentace a reflexe realizovaných artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BALEKA, Jan: Výtvarné umění, výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. s. 429 ISBN 80-200-0609-5. 
MATTISON, Steve. Jak se dělá keramika: podrobný průvodce nástroji, materiály a technikami pro hrnčíře a 
keramiky. Přeložila Lenka SVOBODOVÁ. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-599-4. 
RADA, Pravoslav. Keramika. Praha: Avicenum 2007. ISBN 978-80-86858-45-6. 
RILEYOVÁ, Noël. Dějiny užitého umění. Praha: Slovart, 2003. ISBN80-7209-549-8. 
ROS, Dolores. Keramika-Dekorativní techniky. Praha: Ikar, 2003, ISBN 978-80-249-1641-5. 
WARSHAW, Josie. Velká kniha keramiky. Čestlice: Rebo Prod., 2001. ISBN 80-7234-150-2. 
WEISS, Gustav. Keramika-Umění z hlíny. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1954-8. 
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 Průběžná reflektovaná praxe 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26 hod. + 0p + 26s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 
- konvolut příprav na lekce výtvarné výchovy 
- realizace výstupů 

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 

V rámci průběžné praxe je kladen důraz na schopnost sebereflexe ve výtvarně pedagogickém tvůrčím procesu 
a kvalitu komunikace se žáky a uvádějícími učiteli. Obsah předmětu je specificky vázán na výukové plány VV v 
jednotlivých školách, kde se pedagogická praxe vykonává. Těmto výukovým plánům (obsahu) se studenti podle 
záměru jednotlivých učitelů VV přizpůsobují. V průběhu praxí je též kladen důraz na práci s portfoliem. 
Navýšené časové dotace a v souvislosti s tím i adekvátní kreditové ohodnocení praxí odráží reálné organizační 
a výukové požadavky základního uměleckého školství v rámci výtvarného oboru. Praxe bude oproti základní 
škole realizována v souvislých několikahodinových výukových blocích, obsahující nejen produktivní, ale i 
receptivní složku vyžadující náročnější přípravu, než standardní tematické lekce na 2. stupni ZŠ. 
Studenti budou v rámci praxe muset zvládnout kromě zvoleného média také požadavky na zvládnutí formy 
specifického přístupu k naplnění cílů specializovaného uměleckého vzdělávání. V rámci výše uvedeného 
studenti také budou v rámci praxe pracovat, kromě běžněji využívané specifické formy výtvarně-projektové 
výuky, také v zařazování intermediálních výtvarných činností často spojených s oblastí galerijní pedagogiky 
apod. 
Semináře: 
1. Organizace seminářů, podmínky k úspěšnému absolvování předmětu a studijní zdroje. 
2.-25. Průběžné konzultace příprav a prezentace deníků praxe. 
26. Reflexe realizovaných lekcí a záznamů náslechů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
FISCHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1998. ISBN978-80-262-0043-7. 
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. 
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X. 
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 svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Souvislá reflektovaná praxe 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny + 0p+26s kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Průběžná reflektovaná praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 
- konvolut příprav na lekce výtvarné výchovy a deník praxe 
- realizace výstupů 
- hodnocení uvádějícího pedagoga 

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 

V rámci souvislé praxe je kladen důraz na komplexní poznání pedagogické práce a souvisejících 
administrativních úkonů učitele na základní umělecké škole. Stejně tak na uplatnění vlastních znalostí a 
dovedností získaných během studia v odborně i didakticky orientovaných předmětech a tříbení komunikačních 
dovedností. Obsah předmětu je specificky vázán na výukové plány VV v jednotlivých školách, kde je 
pedagogická praxe vykonávána. Těmto výukovým plánům (obsahu) se studenti podle záměru jednotlivých 
učitelů VV přizpůsobují. V průběhu praxí je též kladen důraz na práci s portfoliem a deníkem praxe. Navýšené 
časové dotace a v souvislosti s tím i adekvátní kreditové ohodnocení praxí odráží reálné organizační a výukové 
požadavky základního uměleckého školství v rámci výtvarného oboru. Praxe bude oproti základní škole 
realizována v souvislých několikahodinových výukových blocích, obsahující nejen produktivní, ale i receptivní 
složku vyžadující náročnější přípravu, než standardní tematické lekce na 2. stupni ZŠ. 
Studenti budou v rámci praxe muset zvládnout kromě zvoleného média také požadavky na zvládnutí formy 
specifického přístupu k naplnění cílů specializovaného uměleckého vzdělávání. V rámci výše uvedeného 
studenti také budou v rámci praxe pracovat, kromě běžněji využívané specifické formy výtvarně-projektové 
výuky, také v zařazování intermediálních výtvarných činností často spojených s oblastí galerijní pedagogiky 
apod. 
Semináře: 
1. Organizace seminářů, podmínky k úspěšnému absolvování předmětu, poučení bezpečnosti práce. 
2.-20. Průběžné konzultace příprav a prezentace deníků praxe. 
21.-26. Analýza výkonů studenta v rámci souvislé pedagogické praxe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Učebnice a další informační zdroje dle probíraných témat a doporučení uvádějícího učitele. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k magisterské práci I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

- vypracování rešerší 
- konzultace 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu organizátor semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. (10%), vedoucí magisterské práce z řad vyučujících KVV PF JU (90%) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je veden formou průběžných konzultací studenta s vedoucím magisterské práce. Náplní konzultací je 
uvedení studenta do koncepčních a formálních náležitostí při psaní odborného textu a sestavení funkční 
struktury plánované magisterské 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: Elektronickédokumenty 
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 pedagogickýchvědách. 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 svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k magisterské práci II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Seminář k magisterské práci I 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

- vypracování rešerší 
- konzultace 
- odevzdání části bakalářské práce 

Garant předmětu doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu organizátor semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. (10%), vedoucí magisterské práce z řad vyučujících KVV PF JU (90%) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je veden formou průběžných konzultací studenta s vedoucím magisterské 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 magisterské 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: Elektronickédokumenty 
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 pedagogickýchvědách. 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 svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce magisterské práce 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Seminář k magisterské 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 doc. Lenka Vojtová Vilhemová, ak. mal. 

Zapojení garanta do výuky předmětu organizátor semináře 

Vyučující 

doc. Lenka Vojtová Vilhemová, ak. mal. (10%), vedoucí magisterské práce z řad vyučujících KVV PF JU (90%) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je veden formou průběžných konzultací studenta s vedoucím magisterské práce. Náplní konzultací je 
komplexní reflexe připraveného textu magisterské 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. Vydání2. 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 svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba – základy sklářskétvorby 

Typ předmětu  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 

- prezentace výtvarných artefaktů 
- docházka 

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 

Předmět je věnován sklu jako specifickému materiálu v rámci prostorové tvorby. Vede k zvládnutí přípravné 
koncepční a návrhové práce, zhotovení variant modelu ve zmenšeném měřítku a realizace v materiálu. 

 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky předmětu, zadání témat. 
2.-3. Návrhové skici, kresby, malby, apod. 
4.-6. Varianty modelu ve zmenšeném měřítku a další přípravné a pomocné práce podletechniky 
realizovaného objektu. 
7.-13. Vlastní realizace. 
14. Závěrečná reflexe individuálních výtvarných projektů a hodnocení průběhusemináře. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
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. 
KOLEKTIV AUTORŮ. Historie sklářské výroby v českých zemích 1. - 3. díl. Praha: Academia, 1996. ISBN:80-200- 
1103-X. (soubor). 
KOUDELKOVÁ, Dagmar., PELCL, Jiří. x design, objektive x objektive. Brno: Era Group, 2006 ISBN 80-7366-066- 
0. 
KUDRLIČKA, Vilém., ZÁLOHA, Jiří. Umění šumavských sklářů. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1987. 
LANGHAMER, Antonín. Legenda o Českém skle. Tigris 1999. ISBN: 80-86062-02-3. 
LNĚNIČKOVÁ, Jitka. Šumavské sklářství. Sušice: Nakladatelství Radovan Rebstöck, 1996. ISBN: 80-85301-49-0. 
PETROVÁ, Sylva. České sklo. Gallery, 2001. ISBN: 80-86010-44-9. 
RICKE, Helmut. (ed.). Czech Glass 1945-1980: Design in an Age of Adversity. Arnoldsche, 2005. ISBN: 3-89790- 
217-6. 

RILEYOVÁ, Noël. Dějiny užitého umění. Praha: Slovart, 2003. ISBN: 80-7209-549-8. 
ROZSYPAL, Ivo. Sklo, kresba, malba. Glass, drawing, painting. Vyd. Ivo Rozsypal, U Studánky 679, PSČ 47301. 
Nový Bor. ISBN: 978-80-239-2057-4. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Performativní prvky ve výtvarném projevu 

Typ předmětu  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 

- prezentace výtvarných výstupů 
- docházka 
- seminární práce 

Garant předmětu MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je věnován specifické problematice akčního umění 20. a 21. století, kterou převádí do praktických 
seminárních úkolů využitelných ve výtvarně-pedagogické praxi na ZUŠ. 

 

Semináře: 
1. Úvod do problematiky tělesnosti ve výtvarném umění (performance, body art, happening), následná 
diskuse. 
2. Teoretický vhled do žánru akčního umění 20. a 21. století. 
3.-4. Základní paleta výrazových prostředků těla. 
5.-13. Realizace projektů. 
14. Hodnocení prezentovaných akcí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
HIGGINS, Hannah. Fluxus experience. Berkeley: University of California Press, [2002]. ISBN 0-520-22867-7. 
CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění: několik příběhů. Praha: Prostor, 1990. Arkýř (Prostor). ISBN 80- 
85190-06-0. 
MILER, Karel. Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch: 1970-1980 : [katalog výstavy] : Galerie hlavního města 
Prahy, 25.11. 1997-25.1. 1998. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1997. ISBN 80-7010-056-7. 

MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: Votobia, 1999. ISBN 80-7198-351-9. 
ŽIŽKA, Tomáš, SCHMELZOVÁ, Radoslava, ed. Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific: 
současné tendence: [úvodní publikace]. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. ISBN 978-80-7331- 
184-1. 

Doporučená: 
ABRAMOVIC, Marina. Body. Sydney, New South Wales, Australia: Art Gallery of New South Wales, 1997. ISBN 
0958720606. 
BEUYS, Joseph. Joseph Beuys: 1921-1986. Praha: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 2006. 
ISBN 80-239-7363-0. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Koncepce a provoz výstavních prostor 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- seminární práce 
- písemný test 
- docházka 

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 je věnován možnostem a nárokům spojených s vystavováním uměleckých děl, výsledkům 
studentských a žákovských prací veřejnosti. V rámci předmětu bude využívána galerie zřízená fakultou, kde 
studenti budou řešit praktické úkoly a částečně se zapojí do jejího fungování. Studenti se seznámí s typy 
galerijních koncepcí a jejich vývojem. 

 

Přednášky: 
1. Úvod do problematiky prezentace výtvarného umění, následná diskuse. 
2. Stručný přehled vývoje vystavování umění 19. a první pol. 20. století. 

3. Stručný přehled vývoje vystavování umění druhé pol. 20. a 21. století. 
4. Závěsné systémy a zásady paspartování. 
5. Zásady skladování a přepravy uměleckých děl. 
6. Práce s atypickým prostorem a možnostmi osvětlení. 
7.-8. Seminární práce, recenze výstav. 

9. Specifika tvorby žáků základních uměleckých škol a jejich zohlednění. 
10. Příprava koncepce výstavy a možnosti komunikace. 
11. Propagace. 
12. Granty a subvenční strategie. 
13.-14. Seminární práce, recenze výstav. 

 

Semináře: 

1. Úvod a seznámení se standardním vybavením galerií. 
2. Vytvoření pracovních kolektivů. 
3.-12. Skupina A - zavedení a udržení negalerijního výstavního prostoru. Skupina B – galerie fakulty. 
13.-14. Prezentace a hodnocení společných projektů skupin A, B. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

DANTO, Arthur C. a Lydia GOEHR. After the end of art: contemporary art and the pale of history. Princeton, 

New Jersey: Princeton University Press, 1995. ISBN 9780691163895. 

HORÁK, Jan, HORÁK, Ondřej, ed. Místa počinu: historie výstavních prostorů u nás od 19. st. po současnost. 

Praha: Komunikační prostor Školská 28, 2010. ISBN 978-80-254-8775-4. 

KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. 

Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7035-155-1. 

OBRIST, Hans Ulrich. Stručná historie kurátorství. Kutná Hora: GASK, 2012. ISBN 978-80-7056-167-6. 

O'DOHERTY, Brian. Uvnitř bílé krychle: ideologie galerijního prostoru. Praha: tranzit.cz, 2014. Navigace. ISBN 

978-80-87259-30-6. 



Doporučená: 
BELTING, Hans. Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta, 2000. ISBN80-204-0856-8. 
GOODMAN, Nelson. Jazyky umění: nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Materiál ve výtvarné výchově – papír II 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- aktivní účast na semináři 
- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář se věnuje tvůrčí práci s papírem v teoretické i praktické rovině. Zabývá se primárně využitím média 
papíru v kontextu vývoje výtvarné kultury a designu, přičemž zevrubněji reflektuje jeho tvůrčí aplikace v 
prostorovém a intermediálním umění od druhé poloviny dvacátého století až po současnost. Praktická část 
semináře se dále zaměřuje na rozvoj výtvarných dovedností a tvůrčích kompetencí posluchačů skrze 
trojdimenzionální výtvarné činnosti s papírem, přičemž sleduje jejich potenciální uplatnění v rámci prostorové 
tvorby na základní umělecké škole. 

 

Semináře: 
1. Papír jako svébytné výtvarné médium v dějinách umění. 
2.-4. Využití papíru a papírové hmoty v současné prostorové a intermediální tvorbě. 
5. Práce s papírem v rámci prostorových činností ve výtvarné výchově na základní umělecké škole. 
6.-13. Ateliérová práce na autorském prostorovém objektu / instalaci při využití papírového média. 
14. Závěrečná prezentace a zhodnocení autorských artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
ASUNCION, Joseph. Le papier : Création et fabrication. Paris: Parramon France, 2002. ISBN 979-1026100034. 
FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7. 
FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007. 
ISBN 9788072099528. 
GUIOT-HULLOT, Isabelle. Nechte papír ožít ...: figurky z papíru a provázku. Praha: Grada Publishing, 2017. 
ISBN 9788027105069. 
KHEL, Richard. S papírem donedohledna. Praha: Univerzita Karlova - nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 
9788024620176. 
KURLANSKY, Mark. Paper: Paging Through History. New York: W. W. Norton & Company, 2017. ISBN 978-0- 
393-35370-9. 
KOCMAN, Jiří. Médium papír. Brno: Vysoké učení technické, VUTIUM, 2004. ISBN 80–214–2626–8 
PETRŽELA, Zdeněk. Nové nápady pro starý papír. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674786. 
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Materiál ve výtvarné výchově - textil II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 
- prezentace výsledných projektů 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář obsahově směřuje k přípravě a realizaci výtvarného projektu, jehož jednotícím aspektem je využití 
výtvarného potenciálu textilního materiálu a jeho specifických výtvarně estetických kvalit. 

 

Semináře: 

1. Organizace seminářů, podmínky k úspěšnému absolvování předmětu a studijní zdroje. 
2. Projektová výuka a fenomén textilního materiálu ve výtvarné výchově. 
3.-11. Zpracovávání zadaných projektů. 

12. Prezentace výsledných projektů a jejich dílčích částí I. 
13. Prezentace výsledných projektů a jejich dílčích částí II. 
14. Hodnocení celkových výsledků semináře, reflexe prezentovaných projektů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
COLCHESTER, Chloe. New Textiles: Trends and Traditions. London: Thames, 1993. ISBN 978-050-0277-379. 
BAUGH, Gail. Encyklopedie textilních materiálů. Praha: Slovart, 2012. ISBN 978-80-7391-616-9. 
CIKÁNOVÁ, Karla. Objevujete s námi textil. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1996. ISBN 80-852-7785-9. 
ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8. 
SKARLANTOVÁ, Jana; VECHOVÁ, Marie. Textilní výtvarné techniky. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-723-8319-1. 
ŠTEIGLOVÁ, Taťána. Textilní a prostorová tvorba. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3154-3. 

TERŠL, Stanislav. Abeceda textilu a odívání. Praha: Noris, 1994. ISBN 80-900-9087-7. 
Doporučená: 
GILLOW, John. World Textiles: A Visual Guide to Tradional Techniques. New York: Thames, 2005. ISBN 05- 
002-8247-1. 
KYBAL, Antonín. O textilním výtvarném projevu. Praha: SPN, 1976. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář scénické tvorby 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 
- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na objevování výtvarného potenciálu a propojování prvků segmentu scénického umění 
ve výtvarné výchově. Obsahová náplň předmětu je v plné míře věnována scénické tvorbě jako inspiračnímu 
zdroji a jeho pozici nejen v rovině výtvarně pedagogické, ale částečně také s vazbou k individuální autorské 
tvorbě posluchačů. 

 

Semináře: 

1. Organizaceseminářů, podmínky k úspěšnému absolvování předmětu a studijní zdroje. 
2. Scénické umění a výtvarná výchova. 
3.-12. Zpracovávání zadaných tvůrčích úkolů. 
13. Prezentace výsledků tvůrčí činnosti a jejich reflexe. 
14. Hodnocení celkových výsledků semináře, resuméproblematiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-503-5. 
BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha: AMU, 2001. ISBN 80-85883-73-2. 

DUBSKÁ, Alice. Dvě století loutkářství. Praha: AMU, 2004. ISBN80-7331-008-2. 
GREGORINI, Bedřich; GREGORINI, Jindřich; SRSTKA, Jiří. Základy divadelní činnosti. Praha: AMU, 2007.ISBN 
978-80-7331-093-6. 
HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7. 
NOVÁK, Jan. Fenomén českého loutkářství. Praha: Kant, 2016. ISBN 978-80-7437-205-6. 
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X. 
VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-86970-68-4. 
Doporučená: 
KOUBSKÁ, Vlasta. Divadelní kostým. Praha: AMU, 2013. ISBN978-80-7331-295-4. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 

- 



Přehled personálního zabezpečení Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 
 

 
MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Mgr., Bc. Olga Divišová 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Mgr. Josef Lorenc, Dr. 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Mgr et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro 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 působeníjako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Prezentace výsledků výtvarné činnosti – garant, vede seminář 
Plošné výtvarné činnosti – autorská tvorba II - garant, vedeseminář 
Metodický/Ateliérový proseminář - garant, vede seminář 
Performativní prvky ve výtvarném projevu - garant, vede seminář 
Koncepce a provoz výstavních prostor - garant, přednášející, vedeseminář 

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 – dosud Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 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 zaposledních 5 let: 

 BROŽKA, Petr. Víš, co je ukrytý, víš to ty…. Recenze výstavy, online. Artalk.cz, 2016. ISSN1805-6989. 

 BROŽKA, Petr. Filip Cenek – Pohlednice. Text do katalogu k výstavě Filipa Cenka Pohlednicev 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 Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Special art creations- author’s ceramic workshop – garant, vedeseminář 
Prostorová tvorba – základy sklářské tvorby – vede seminář 

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 fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice, externí pedagog 
od r. 2018 – dosud KVV Pedagogické fakulty 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 ostatn 

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Jako vyučující na pozici lektora publikační a další tvůrčí činnostnepřiznává. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Výtvarný artefakt ve výtvarné výchově pro ZUŠ – garant, vedeseminář 
Prezentace výsledků výtvarné činnosti – vede seminář 
Současné trendy v tvorbě životního slohu – garant, vedeseminář 
Estetika – garant, přednášející 

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 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 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 Pedagogické fakulty 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 zaposledních 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 Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Výtvarně-projektový workshop – garant, přednášející, vedeseminář 
Prostorová tvorba – základy sklářské tvorby – garant, vedeseminář 

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 Pedagogické fakulty 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 zaposledních 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%). Křížová 
chodba IX, 2014 certifikováno CMZ (100%). Šepot zdí, 2014, certifikováno: CMZ (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 Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Teorie výtvarné výchovy I - přednášející 
Teorie výtvarné výchovy II - přednášející 
Příprava lekce výtvarné výchovy pro ZUŠ – vede seminář 
Materiál ve výtvarné výchově – textil I – garant, vede seminář 
Průběžná reflektovaná praxe – garant, vede seminář 
Souvislá reflektované praxe – garant, vede seminář 
Materiál ve výtvarné výchově - textil II – garant, vede seminář 
Seminář scénické tvorby – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2007 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor: 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: Výtvará výchova, rigorózní řízení - PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2007-2008 ZŠ U Krčského lesa Praha, učitel výtvarné a estetickévýchovy 
2007-2010 KVV Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, interní doktorand 
od r. 2009 – dosud KVV Pedagogické fakulty 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 zaposledních 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 vpočátcích 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%) 

 

Další vybrané publikační výstupy: 

 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. (50%) 

 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. (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 Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Environmentální tvorba – garant, vede seminář 
Materiál ve výtvarné výchově – papír I – garant, vede seminář 
Materiál ve výtvarné výchově – papír II – garant, 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: Teorievýtvarné 
výchovy - Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004-2008 KPE Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, interní doktorand, odborný 
asistent 
od r. 2008 – dosud  KVV Pedagogické fakulty 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 zaposledních 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 Učitelství výtvarné výchovy pro 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 

Průběžná reflektovaná praxe – vede seminář 
Souvislá 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 Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice, externí vyučující 
od r. 2017 – dosud  KVV Pedagogické fakulty 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 zaposledních 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; BMY1. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Učitelství výtvarné výchovy pro 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 působeníjako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. 
vztahu 

rozsah 

---   

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

Teorie výtvarné výchovy I – garant, přednášející 
Autorská kniha – garant, vede seminář 

Teorie výtvarné výchovy II – garant, přednášející 
Příprava lekce výtvarné výchovy pro ZUŠ – garant, vede seminář 
Ročníková práce I – garant, vede seminář 
Ročníková práce II – garant, vede seminář 
Seminář Diplomová práce I – garant, vede seminář 
Seminář Diplomová práce II – garant, vede seminář 
Závěrečná redakce diplomové práce – garant, vedeseminář 

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, České vysoké učení technické 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, SR. 

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. ISBN978-80-904268-7-0. 

 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. 

 VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš. Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k 
mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 
ISBN 978-80-7394-497-1. 

 

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 pět 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 uměleckáčinnost 

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

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

Zdroj Období 

    

    

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 spoluprácis 
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 zdravotnímpostižením. 
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 svépočítače. 

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 (budovy v ulicích Jeronýmova, Dukelská, U Tří lvů a Na 
Sádkách) v historické i nové části města, se speciálním zázemím pro umělecké a sportovní výukové a trenérské 
činnosti. Výukové kapacity jsou založeny na 64 posluchárnách, učebnách a seminárních místnostech s celkovou 
kapacitou 2 181 míst. Dále je k dispozici 9 laboratoří (1 se speciálním zařízením pro 3D tisk, 1 laboratoř funkční 
diagnostické zátěže), speciální zařízení pro výtvarnou tvorbu (sádrovna, tavba skla, keramické dílny, 
modelovna, serigrafie), výstavní galerie, multifunkční aula s koncertním křídlem (kapacita 200 osob), sportovní 
areál s nově rekonstruovanou sportovní halou, 2 tělocvičny v budovách v centru, loděnice. V budově 
Jeronýmova 10 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, aletaké 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 
položk 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 rovnéhopřístupu 

Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2 

Studijního a zkušebního řádu JU. JU poskytuje uchazečům o studium a studentům informační, poradenské a 

podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů vpraxi. 

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 institucionálníakreditace 

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 nedínou součástí současného i budoucího společenského vývoje. 

Současné pojetí učitelské přípravy je založeno na vyrovnávání podílu oborových, oborově didaktických a 
pedagogických znalostí s narůstajícími vazbami na praxi, resp. na dovedností složku přípravy. Program ve svém 
dalším rozvoji musí reagovat na aktuální trendy v základním školství, které charakterizuje několik požadavků 
praxe. Předně se jedná o potřebu posílení výchovné role učitele v měnící se společnosti. Současné krizové jevy 
předurčují základní škole změnu výchovných i vzdělávacích priorit. Narůstají tak přirozeně také požadavky a 
nároky na učitele. 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, 
její kurikulum. Škola se pro žáky mladšího školního věku stále více stává místem pro objevování, hledáním 
souvislostí mezi jevy a získávání a rozvíjení širokého komplexu gramotností a kompetencí, vyjádřených v RVP. 
Škola „objevující žáka jako adresáta edukace“ vyžaduje tedy učitele všestranně připraveného na uplatnění 
těchto nových oborových a oborově didaktických přístupů v praxi. 

Pedagogická fakulta JU při koncipování studijního programu tuto svou vizi vyjádřila symbolicky značkou „Učitel 
PF“, tedy Učitel Pro Futuro. Deklarujeme tak, že se nám jedná o přípravu budoucích učitelů se zřetelem na 
udržení vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního vzdělávání 
učitelů, jejichž výuka vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků a z aktuálních vědeckých 
poznatků. Vize vyjadřuje potřebu odlišit inovovanou a reformovanou přípravu učitelů pro podmínky 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 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. 

- 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 aspolečně 
v procesech formálního i informálního vzdělávání rozvíjeli své jazykové a interkulturníkompetence. 



Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Předpokládaný počet přijímaných studentů je maxiláně 12, ačkoliv zájem o studium tradičněpřevyšuje 
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 mírněmodifikován. 

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. 



 



 



 


