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Návrh studijního programu 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název fakulty: Pedagogická fakulta JU 

Název spolupracující 

instituce: 

 

Název studijního 

programu: 

Učitelství pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterský studijní program se 

specializacemi) - Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací technická 

výchova a praktické činnosti 

Typ žádosti o 

akreditaci: 

Rozšíření akreditace o specializaci Technická výchova a praktické činnosti 

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

Odkaz na 

elektronickou 

podobu žádosti: 

Základem je zpráva garanta studijního programu Specializace v pedagogice a 

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_rozsireni_akreditace_NMgr._ucitelstvi_pro_2._stupen_ 

Technicka_vychova_a_prakticke_cinnosti.pdf 

Odkazy na relevantní 

vnitřní předpisy: 

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

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: 

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ byl na JU akreditován v roce 2020 ve 

specializacích zaměřených pro přípravu učitelů na 2. stupni ZŠ. V rámci procesu získávání povolení regulátora 

k uskutečňování studijního programu byla ze strany MŠMT vznesena námitka k názvu specializace. 

Specializace byla proto vyjmuta z balíčku projednávaného Návrhu akreditovat SP a postupujeme ji ke 

schválení až nyní. Předmětem jednání s MŠMT byl požadavek o doplnění původního názvu specializace 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova o pojem „a praktických činností“. Dle MŠMT je 

tak výrazněni reflektována praxe základních škol, které chápou předmět šířeji, než nabízí specifický termín 

„technická výchova“. O změně názvu a rozšíření akreditace byla informována jak vědecká rada PF JU, tak 

akademický senát PF JU. 

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


Společný obecný pedagogicko-psychologický základ je stejný, jako pro všechny specializace programu. Nová 

specializace bude zařazena do nabídky volně kombinovatelných studijních specializací (aprobačních 

předmětů). Jednotlivé specializace představují kombinace aprobačních předmětů humanitního, uměleckého 

a přírodovědného zaměření, které jsou uskutečňovány na PF JU i na partnerských fakultách (ZF a FF JU). 

Jednotlivé specializace představují kombinace aprobačních předmětů humanitního, uměleckého a 

přírodovědného zaměření. 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. RNDr. 

Helena Koldová, Ph.D. z Pedagogické fakulty JU a dále jsou v radě členech zastoupeny ostatní participující 

fakulty, zástupci jednotlivých specializací, absolventi a učitelé z praxe. Společný pedagogicko-psychologický 

základ je v rámci programu pro všechny specializace zajišťován Pedagogickou fakultou JU. 



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

studijního programu 

 

DP4 

ANO – s výhradami, u některých specializací je odborná stránka na vysoké úrovni (např. historie, fyzika, chemie, 

německý jazyk, přírodopis, technická výchova), u jiných je výrazně slabší (např. angličtina, ruský jazyk, český 

jazyk výchova k občanství, tělocvik). Doporučujeme u nich výrazně zintenzivnit aktivitu v oblasti publikační i 

projektové. 

Při schvalování Záměru akreditovat SP se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ byla odborná stránka 

zajištění specializace Technická výchova shledána na vysoké úrovni. 

Žádné konkrétní výhrady vůči zajištění specializace Technická výchova nebyly vyjádřeny. 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol 

Typ studijního programu Navazující magisterský 

Profil studijního programu Akademický 

Forma studia Prezenční 

Standardní doba studia 2 roky 

Jazyk studia Český 

Udělovaný akademický titul magistr / Mgr. 

Rigorózní řízení ano Udělovaný akademický titul PhDr. 

Garant studijního programu doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 

Zaměření    na    přípravu    k výkonu 
regulovaného povolání 

Ano 

Zaměření  na   přípravu   odborníků 
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 2. stupně 
základní školy a během studia rozvíjet jeho oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické a 
osobnostně-sociální kompetence, potřebné pro zastávání profese učitele. 

V rámci navazujícího magisterského studia bude důraz kladen na rozvoj oborových kompetencí, realizovaných    v 
rámci specializací humanitního, uměleckého nebo přírodovědného základu. Další součástí studia je prohloubení 
znalostí oborové didaktiky a obecné pedagogiky a psychologie se zaměřením na praxi 2. stupně základní školy. 
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 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 2. stupeň základní 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 a psychologie, 

• 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/kombinace konkrétní specializací. Zároveň, díky obecnosti a šíři univerzitního vzdělání, má 
absolvent má řadu oborově nespecifických dovedností, které usnadní širokou zaměstnatelnost, a to i mimo hlavní 
profesní zaměření. 



V rámci jednotlivých specializací je cílem připravit absolventy tak, aby disponovali znalostmi a dovednostmi, které 

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

témat Rámcového vzdělávacího programu pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky 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. Ve specializacích zaměřených na 

cizí jazyk je výstupní úroveň absolventa ve shodě se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky C1. 

 
Specializace Učitelství technické výchovy a praktických činností 

Absolventi jsou připravováni především pro Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol. Další 

uplatnění absolventů je především v odborných vzdělávacích zařízeních a v technických aktivitách 

realizovaných v rámci pedagogiky volného času. Kromě toho naleznou také uplatnění v oblasti státní správy a 

v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol tvoří celek s bakalářským 
programem Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy, přičemž kreditové rozložení 
studia 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. MSMT-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. V každém specializačním (aprobačním) oboru 3 kredity na průběžnou a 4 kredity na souvislou pedagogickou 
praxi [2 x (3+4)]. Po 30 kreditech připadá na obě oborové složky odborných předmětů a jejich didaktik, 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 
jak v rámci jednotlivých specializací, tak v rámci pedagogicko-psychologické složky. 

 

Tabulka kreditového rozložení jednotlivých složek: 

 
Složka Počet kreditů 

Pedagogicko-psychologický základ 24 kreditů 

Praxe 14 kreditů 

První   specializace   a  její  oborová 30 kreditů 
didaktika 

Druhá  specializace  a  oborová  její 30 kreditů 
didaktika 

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 šířeji koncipovanými disciplínami s akcentem na překonání předmětové roztříštěnosti a 

na propojování pedagogického a psychologického diskurzívního 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. 

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. Pro přijetí do specializací zaměřených na učitelství anglického, německého a ruského jazyka je 

požadovaná vstupní úroveň cizího jazyka B2. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Absolvent navazujícího magisterského studia se může ucházet o navazující studium v doktorských studijních 
programech (Vzdělávání v biologii, Teorie vzdělávání v matematice, Teorie vzdělávání ve fyzice, apod.) 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Helena Koldová (dříve Binterová) Tituly doc., RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Didaktika matematiky I, II – garant, přednášející, vede seminář 
Didaktický seminář – garant, vede seminář 
Průběžná oborová praxe a její reflexe – garant, vede seminář 
Souvislá oborová praxe a její reflexe – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2004 - rigorózní řízení na PřF MU - RNDr. 
2006 - obhájila doktorskou práci na PřF MU v Brně – obor Obecné otázky matematiky – Ph.D. 
2013 - ukončení habilitačního řízení v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1986-2001 SOŠT SOU a U Lidická 31 Č. Budějovice – učitelka matematiky 
od r. 1999 - PF JU Č. Budějovice katedra matematiky – odborný asistent 
od r. 2013 - PF JU Č. Budějovice katedra matematiky – docent 
od r. 2018 – děkanka PF JU Č. Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8/7 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 104/98 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1/1 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 3/0 

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

bez autocitací 

Pedagogika 2013 UP v Olomouci WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 1 45 
   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• BINTEROVÁ, H., GÜNZEL, M., (2015). Evaluation of nonverbal elements in mathematics textbooks. 
Universal Journal of Educational Research, roč. 4, č. 1, s. 122-130. (50%) 

• BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., ZELENDOVÁ, E. (2015). Metodické komentáře ke Standardům pro základní 
vzdělávání. 158 s. ISBN 978-80-7481-140-1. (10%) 

• GÜNZEL, M., BINTEROVÁ, H., SUCHOPÁROVÁ, T. ŠULISTA, M. (2017). Nonverbal Elements in the 
Context of Didactic Transposition, International Journal for Technology in Mathematics 
Education,24,3,137-141. (40%) 

• JORDÁNOVÁ D., KOLDOVÁ H., PETRÁŠKOVÁ V., ROSA P., (2018) Mezipředmětové vztahy podporující 
propedeutiku matematiky v rámci primárního vzdělávání. Setkání učitelů matematiky všech typů a 
stupňů škol 2018,77-82, (40%) 

• JORDÁNOVÁ D., KOLDOVÁ H., PETRÁŠKOVÁ V., ROSA P., (2019) Interdisciplinary relations supporting 
propaedeutics of mathematics in primary education, International Journal for Technology in 
Mathematics Education 26 (3), 151-158 (40%) 

• Jordánová, D., Koldová, H., Petrášková, V., Rosa, P. (2019). Factors influencing financial literacy of 
young adults. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in 
Education 2019. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019, pp. 120-128. 

• Koldová, H., Petrášková, V., Gunzelová, V., Maršán, J., (2019). Kurikulum napříč vzdělávacími oblastmi. 



Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
 

Působení v zahraničí 

2004 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1 měsíc 
2007-2011 Pedagogical university of Cracow, 1 měsíc 

Podpis  Datum  



Charakteristika společného pedagogicko-psychologického základu 
 
 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Předměty studijního plánu 

Přehled personálního zabezpečení 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ (24 kredity), společný předmět učitelské 
propedeutiky, volitelné předměty 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah Způsob 
ověř. 

počet 
kred. 

Vyučující dop. 
roč./sem 
. 

profil. 
základ 

Teoretický základ 
učitelství (blok 
teoretických předmětů: 
přednáška a aplikační 
semináře) 

26p+26s zk. 5 prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, Ph.D. (40 
%, přednášky), PhDr. 

Margareta 
Garabiková, Ph.D. 

(20%, přednášky), doc. 
Mgr. Jiří Jošt, Ph.D. 

(10 %), PhDr. Zuzana 
Bílková, Ph.D. (30 %, 
přednášky, semináře) 

1/ZS ZT 

Aplikovaná učitelská 
příprava (blok aplikačních 
předmětů: přednáška a 
aplikační semináře) 

13p+52s zk. + zp. 6 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) 

1/LS ZT 

Praktická agenda 
budoucího učitele (blok 
aplikačních a na praxi 
orientovaných předmětů: 
přednáška a aplikační 
semináře) 

0p+26s zp. + kol. 3 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (50%, 

semináře), PhDr. 
Miroslav Procházka, 

Ph.D. (50%, semináře), 
Mgr. Zuzana Bílková, 

Ph.D. (30 %, semináře) 

2/ZS PZ 

Praxe 

Seminář reflexe I 0p+13s zp. 1 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 

%) 

1/LS 
/2/ZS 

 

Seminář reflexe II – 
analýza pedagogických 
situací 

0p+13s zp. 1 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (20 
%, semináře), PhDr. 

Iva Žlábková, Ph.D. (20 
%, semináře), PhDr. 
Martina Komzáková, 

Ph.D. (20 %, 
semináře), Mgr. 

Marie Najmonová, 
Ph.D. (20 

2/LS  

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_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_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


    %, 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 
1: základy PVČ 

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

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

Laibrt (30 %) 

1/LS  

Pedagogika volného času 
2: metodiky zájmových a 
volnočasových činností 

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

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

Laibrt (30 %) 

2/ZS  

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 
poradenství I. 

0p+13s zp. 2 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 

%) 

1/LS  

Výchovné a kariérové 
poradenství II. 

0p+13s zp. 2 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 

%) 

2/ZS  

Výchovné a kariérové 
poradenství III. 

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

Ph.D. (50 %), Mgr. 
Zuzana Bílková, Ph.D. 

(10 %), Mgr. Jan 
Hynek (10 %), PhDr. 

2/LS  

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


    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 
odevzdá 
ní práce 

 

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 učitelské příprava) 
2) část Psychologie (Teoretický základ učitelství a Aplikovaná učitelské příprava) 
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 teoretického studia. 

Další studijní povinnosti  

Studenti navazujícího magisterského programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy 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, a které dokumentují jeho zkušenosti a znalosti a odrážejí vývoj jeho profesních kompetencí. Portfolio 
bude sloužit především jako podpora profesního dialogu se studenty nad materiály a jejich obsahem, jako 
nástroj „doprovázení“ studenta a prostředek jeho formativního hodnocení. 

Návrh témat kvalifikačních prací 
a témata obhájených prací 

 

Návrhy témat 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: 

Připravenost začínajících učitelů 2. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě 

Strategie učení cizího jazyka u žáků na 2. stupni ZŠ 

Principy mnohojazyčné výchovy na 2. stupni ZŠ 

Výslovnostní chyby v němčině způsobené interferencí angličtiny 

Alternativní pedagogické směry ve výuce cizích jazyků na 2. stupni ZŠ 

 
Obhájené práce: 

Styly učení ve výuce anglického jazyka 

Problematika testování obecných studijních předpokladů z pohledu matematiky, didaktické možnosti 

přípravy žáků a jejich efektivita 

Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech 

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, didaktiky, psychologie a obhajoba rigorózní práce. 

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


 

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 

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. 

2. Vytvoření funkčních společenství praxí při 
zapojených   univerzitách   jako   prostředí rozvoje 
klíčových kompetencí. 

2016-2019 



 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 v rámci: 

- České asociace pedagogického výzkumu, která se jako profesně zájmová organizace snaží o zkvalitňování 
vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu. Zapojení členové se podílejí na výměně 
informací mezi výzkumnými pracovníky i institucemi, věnují se šíření výsledků výzkumu a jeho praktické aplikaci 
(http://capv.cz/). V loňském roce se pracoviště podílelo na uspořádání výročí konference s mezinárodní účastí. 

- České pedagogické společnosti, která jako vědecká společnost sdružuje vědecké pracovníky, učitele a další 
osoby se zájmem o pedagogiku http://www.cpds.cz/. Na PF JU funguje krajská pobočka, která se podílela v roce 
2015 na uspořádání mezinárodní vědecké konference této společnosti. 

- Českomoravské psychologické společnosti, která podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké 
disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke 
zvyšování odborné úrovně členů a dalších zájemců o obor. Členové katedry mají ve společnosti zastoupení, 
zastupují též společnost ve vedení Unie psychologických asociací ČR. 

- Hnutí spolupracujících škol R, které představuje spolek, jehož cílem je podpora odborného vzdělávání v oblasti 
edukace romských žáků a dalších národnostních menšin, konkrétně pak organizace, řízení, propagace, příprava 
odborného vzdělávání v oblasti edukace a zabezpečování konání konferencí, seminářů, workshopů a tréninků v 
oblasti edukace a přípravy učitelů romských žáků a dalších národnostních menšin, a další s tím související úkoly. 
Členové katedry jsou zapojeni v hnutí, podíleli se pak v roce 2015 na uspořádání mezinárodní konference 
InteRRa. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Fakulta disponuje sítí fakultních škol a klinických pracovišť – 16 základních fakultních škol, 1 základní fakultní 
škola v Rakousku, 7 klinických pracovišť. Aktuální přehled je k dispozici na 
https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php 

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


 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a 

praktické činnosti 

 
 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Charakteristiky studijních předmětů 

Přehled personálního zabezpečení 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické 

činnosti 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

Vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Didaktika technické výchovy I* 13p+26s kol 4 doc. PaedDr. Jiří Tesař, 
Ph.D. (20 %) 

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 
(40 %) 

Mgr. Tomáš Sosna (40 %) 

1/ZS ZT 

Stroje a zařízení I 26p+0c zk. 4 doc. RNDr. Petr Bartoš, 
Ph.D. (20 %) 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 
(80%) 

1/ZS ZT 

Didaktika technické výchovy 
II* 

13p+26s zp., zk. 6 doc. PaedDr. Jiří Tesař, 
Ph.D. (20 %) 

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 
(40 %) 

Mgr. Tomáš Sosna (40 %) 

1/LS ZT 

Didaktika technické výchovy 
III* 

0p+39s kol 4 doc. PaedDr. Jiří Tesař, 
Ph.D. (20 %) 

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 
(40 %) 

Mgr. Tomáš Sosna (40 %) 

2/ZS ZT 

Počítačem podporovaná 
výuka technické výchovy I* 

0p+26s zp. 2 Mgr. Vladimír Vochozka, 
Ph.D. (60 %) 

Mgr. Tomáš Sosna (40 %) 

2/ZS  

Stroje a zařízení II 13p+26c zp. 3 doc. RNDr. Petr Bartoš, 
Ph.D. (20 %) 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 
(80 %) 

2/ZS ZT 

 

Kvalifikační práce 

Seminář Diplomová práce I 0p+13s zp. 6 doc. PaedDr. Jiří Tesař, 
Ph.D. (garant) + vedoucí 

práce 

2/ZS  

Seminář Diplomová práce II 0p+13s zp. 6 doc. PaedDr. Jiří Tesař, 
Ph.D. (garant) + vedoucí 

práce 

2/LS  

Závěrečná redakce diplomové 
práce 

 zp. 6 Vedoucí práce Termín 
odevzdání 

 

Praxe 

Průběžná oborová praxe a její 
reflexe 

0p+26s zp. 3 Mgr. Tomáš Sosna (40 %) 
Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (30 

%) 
Uvádějící vyučující ZŠ (30 

%) 

2/ZS  

Průběžná souvislá praxe a její 
reflexe 

4 týdny zp. 4 Mgr. Tomáš Sosna (40 %) 
Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (30 

%) 

Uvádějící vyučující ZŠ (30 
%) 

2/LS  

Povinně volitelné předměty 



Počítačem podporovaná 
výuka technické výchovy II* 

0p+13c zp. 2 Mgr. Vladimír Vochozka, 
Ph.D. (50 %) 

Mgr. Tomáš Sosna (50 %) 

LS  

Dějiny techniky 0p+26s zp. 2 Mgr. Vladimír Vochozka, 
Ph.D. (100%) 

LS  

Počítačové modelování ve 
vědě a technice 

13p+26c zp., zk. 5 doc. RNDr. Petr Bartoš, 
Ph.D. (100 %) 

ZS  

Audiovizuální technika ve 
výuce* 

26p+13c zk. 4 Ing. Michal Šerý, Ph.D. 
(100 %) 

LS  

Automatizace a řízení I 26p+13c zp. 3 Ing. Michal Šerý, Ph.D. 
(100 %) 

ZS  

Automatizace a řízení II 26p+13c zp., zk. 5 Ing. Michal Šerý, Ph.D. 
(100 %) 

LS  

History of Greatest Ideas in 
Physics and Technics 

13p+26s kol 5 doc. RNDr. Josef Blažek, 
CSc. (100 %) 

ZS, LS  

Pěstitelské práce I 13p + 13s zp 2 Ing. Štěpánka Chmelová, 
Ph.D. . (100 %) 

LS  

Příprava pokrmů 0p+26s zp 2 PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 
(100 %) 

LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
7 kreditů 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Mgr. - Didaktika technické výchovy; Didaktické aspekty výuky technické výchovy (Elektronika; Technická 
mechanika a dokumentace; Technické materiály); Stroje a zařízení. 

Další studijní povinnosti 
 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

3D tisk s ohledem na tvorbu školních pomůcek 
Technologie tištěných spojů v zájmových kroužcích 
Projekt jako výuková metoda technické výchovy 
Mezipředmětové vztahy technické a environmentální výchovy při výuce na ZŠ 
Úloha technické výchovy při volbě povolání 
Řízení CNC strojů s ohledem na zařazení do výuky na základních a středních školách 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

Počítačem podporované konstruování ve vyučování 
Technická kreativní tvorba a její výuka 
Komparace výuky technických předmětů v ČR a ve světě 
Rozvoj specifických způsobilostí v praktických činnostech 

Využití problémových metod a problémových situací k rozvoji technického myšlení žáků 
Práce s nadanými a problémovými žáky v praktických činnostech. 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

Součástí rigorózní zkoušky je obhajoba rigorózní práce. Dále rigorózní zkouška obsahuje otázky v 
návaznosti na kvalifikaci, znalosti a dovednosti uchazeče získané studiem Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, 
popř. i praxí v oboru. Rigorózní zkouška je orientována na následující obory: 

- dějiny filosofie 
- pedagogika a pedagogická psychologie 
- přehled oboru a jeho didaktika pro ZŠ 
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. 



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 

Mgr. Veronika 
Burdová 

Podpora rozvoje digitální gramotnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 
OP VVV MŠMT 
C 

2018- 
2020 

doc. RNDr. Petr 
Bartoš, Ph.D.; 

RNDr. Pavel Kříž, 
Ph.D. 

Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření 
semen a sladu pomocí nízkoteplotního 
plazmatu 

TA 04021252 TAČR 
B 

2014- 
2017 

Mgr. Pavel Černý, 
Ph.D. 

Vytvoření postdoktorandských pozic na 
JU a podpora intersektorální mobility 
formo odborných zahraničních stáží 

CZ.1.07/2.3.00/30_0006 OPVK 
MŠMT 
C 

2012- 
2015 

doc. PaedDr. Jiří 
Tesař, Ph.D. 

Didaktické a odborné zajištění výstavy 
Accelerating Science 

MŠMT-20994/2016-1 
C 

2016 

doc. RNDr. Petr 
Bartoš, Ph.D.; 
RNDr. Pavel Kříž, 
Ph.D. 

Nový proces ošetření zemědělských 
produktů (semen) proti plísním 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520 
OP PIK MŠMT 
C 

2016- 
2018 

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 a další 
spolupracující školy 

Inovace přípravy učitelů pro praxi 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 OP 
VVV MŠMT 

2018-2020 

Fakultní a další 
spolupracující školy 

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

2017-2019 

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

Členové katedry jsou zapojeni do tvůrčí činnosti v rámci Jednoty českých matematiků a fyziků, dále organizují 
a podílejí se na populárně-naučných akcích pro studenty a veřejnost (Fyzika na Lanovce, Věda na vsi, Věda 
v Géčku, Dobrodružství s technikou, Noc vědců). Katedra se rovněž podílela na organizaci výstavy 
Accelerating Science na Výstavišti v ČB ve spolupráci s RERA a CERN. Členové katedry se každoročně 
zúčastňují konference Veletrh nápadů učitelů fyziky a ve vybraných letech (2003, 2018) tuto konferenci 
organizují. Pracoviště je dále také zapojeno do akcí Přírodovědný inspiromat a Elixír do škol a pravidelně se 
účastní Celostátní přehlídky závěrečných prací z fyziky a ve vybraných letech tuto akci organizuje (2016). 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Fakulta disponuje sítí fakultních škol a klinických pracovišť – 16 základních fakultních škol, 1 základní fakultní 
škola v Rakousku, 7 klinických pracovišť. Aktuální přehled je k dispozici na 
https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php 

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


Charakteristiky studijních předmětů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se 

specializací technická výchova a praktické činnosti 
 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika technické výchovy I 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků kol. Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Aktivní účast na cvičeních tematicky navazujících na přednášky, splnění dílčích úkolů, analýza získaných vědomostí 
v rámci závěrečného pohovoru. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant poskytuje konzultace. 

Vyučující  

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (20 %) - konzultace 
Mgr. Jan Krotký Ph.D. (40 %) - přednášky 
Mgr. Tomáš Sosna (40 %) - semináře 

Stručná anotace předmětu  

Předmět vychází ze základních odborných znalostí technické výchovy, obecné didaktiky a úvodu do didaktiky technické 
výchovy. Posluchači si prohloubí již dříve získané poznatky a dovedou je aplikovat do výuky technické výchovy na ZŠ. 
Studenti získají základní kompetence pro řízení výuky technických předmětů na ZŠ. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Úvod do didaktiky technické výchovy pro ZŠ 

2. RVP ZV - vzdělávací oblast Člověk a svět práce (co je obsahem, návaznosti, rozbor jednotlivých kapitol…) 
3. Školní vzdělávací program – vybrané kapitoly Člověk a svět práce 
4. – 5. Tvorba tematického plánu pro technickou výchovu na ZŠ 
6. – 7.  Plánování a řízení výuky při technické výchově na ZŠ 

8. – 10. Příprava na hodiny (teoretická, materiálová, ...) technické výchovy na ZŠ 
11. – 12. Volba metod a forem výuky při technické výchově na ZŠ 
13. Didaktické zásady, výukové prostředky v technických předmětech na ZŠ 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.:. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů, UP Olomouc, 
2004. 
Friedmann, Z.: Didaktika technické výchovy, Brno, Pedagogická fakulta MU, 2001. 
Mošna, F.: Didaktika technické výchovy 1 a 2.Praha, PF UK 1992. 
Učebnice: Technické práce, Praktické činnosti, Dějiny techniky a metodické příručky k učebnicím. 

Doporučená: 
Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996. 
Fenclová, J. Didaktické myšlení a jednání učitele, SPN Praha, 1984. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka probíhá společně s prezenčním studiem. Možnost individuálních konzultací, resp. kontaktu přes e-mail. 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Stroje a zařízení I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zk. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ověření získaných znalostí během kombinované zkoušky (písemná i ústní). 

Garant předmětu doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybrané přednášky a poskytuje konzultace. 

Vyučující 

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. (20 %) - přednášející 
Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (80 %) – přednášející 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na stroje pro dopravu vzdušin a kapalin, hydrodynamické stroje, kotle a generátory 
s jadernými reaktory. Student si osvojí poznatky o principu činnosti nejvýznamnějších strojů a zařízení 
používaných v běžné a průmyslové praxi. Student rovněž rozumí konstrukci a principu činnosti strojů a 
zařízení, získané znalosti dokáže aplikovat na nové problémy. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Úvod do předmětu, hlediska pro základní třídění strojů 
2. Rozdělení strojů podle jejich užití 
3. Základy funkce strojů a strojních zařízení 
4. Systematický přehled strojních systémů 
5.-6. Energetické hnací systémy 
7.-8. Energetické pracovní stroje 
8.-9. Stroje a zařízení pro dopravu a manipulaci s materiály 
10. Základní typy kotlů 
11-13. Konvenční zdroje energie. Generátory s jadernými reaktory 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
PAVLISKA, J. Dopravní a manipulační zařízení. Ostrava. Tech. univerzita - FD. 2004. 
VOŠTOVÁ, V. Provoz a údržba strojů. II. Praha. ČVUT FS. 2002. 
HLADKÝ, J.. Stroje a zařízení (skriptum), České Budějovice. 
RAČEK, Jiří. Jaderné elektrárny. Vyd. 4. Brno: Novpress, 2013. ISBN 9788021447448. 
Doporučená: 
BRADA, K. VYBRANÉ STATĚ Z ČERPACÍ TECHNIKY. PRAHA, ČVUT 1994. 
KEMKA, VLADISLAV. STAVBA A PROVOZ STROJŮ: STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO SPŠ STROJNÍ. PRAHA: 
INFORMATORIUM, 2009. ISBN 9788073330750. 
ŘEŘÁBEK, ANTONÍN. STAVBA A PROVOZ STROJŮ 2: PRO ŠKOLU A PRAXI. PRAHA: SCIENTIA, 2009. ISBN 978- 
80-86960-21-0. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika technické výchovy II 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Didaktika technické výchovy I 

Způsob ověření studijních výsledků zp., zk. Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Aktivní účast na cvičeních, samostatné nebo skupinové vypracování dílčích úkolů. Písemná část zkoušky je podmínkou 
pro absolvování ústní části zkoušky. Zkouška zahrnuje vypracování přípravy výuky technické výchovy, analýzu hlavních 
teoretických konstruktů didaktiky technické výchovy a didaktický rozbor tematických celků učiva technické výchovy na 
ZŠ. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

konzultace 

Vyučující  

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (20 %) - konzultace 
Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (40 %) – přednášky 
Mgr. Tomáš Sosna (40 %) – semináře 

Stručná anotace předmětu  

Předmět vychází ze základních odborných znalostí technické výchovy, úvodu do didaktiky technické výchovy a didaktiky 
technické výchovy 1. Posluchači si prohloubí již dříve získané poznatky a dovedou je aplikovat do výuky technické 
výchovy na ZŠ. Studenti získají praktické dovednosti didaktické analýzy učiva, projektové výuky a metodiky výuky 
technických předmětů na ZŠ. Součástí semináře jsou „mikrovýstupy“ na zadané téma. 

 
Hlavní témata předmětu: 

 
1. Řešení přípravy výuky technické výchovy na ZŠ 
2. Rozvíjení diagnostických a učitelských kompetencí v technické výchově na ZŠ 
3. Sebereflexe a evaluace učitele technické výchovy na ZŠ 
4. Počítačem podporovaná výuka technické výchovy na ZŠ 
5.-7. Projektové vyučování – osvojení a připravení vlastního projektu na výuku technické výchovy na ZŠ 
8.-12. Metodika výuky vzdělávacích oblastí z oblasti Člověk a svět práce 
13. Dějiny a současné trendy technické výchovy na ZŠ v Čechách a ve světě 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Kropáč, J., Kropáčková, J.:. Didaktická transformace pro technické předměty. UP Olomouc, 2006. 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.:. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů, UP Olomouc, 
2004. 
Friedmann, Z.: Didaktika technické výchovy, Brno, Pedagogická fakulta MU, 2001. 
Mošna, F.: Didaktika technické výchovy 1. a 2. Praha, PF UK 1992. 
Učebnice: Technické práce, Praktické činnosti, Dějiny techniky a metodické příručky k učebnicím. 
Doporučená: 
Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996. 
Fenclová, J. Didaktické myšlení a jednání učitele, SPN Praha, 1984. 
Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy, Munipress MU Brno, 2015, ISBN 978-80-210- 
7769-0. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Výuka probíhá společně s prezenčním studiem. Možnost individuálních konzultací, resp. kontaktu přes e-mail. 



 
 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika technické výchovy III 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Didaktika technické výchovy II 

Způsob ověření studijních výsledků kol. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Aktivní účast na cvičeních tematicky navazujících na přednášky, splnění dílčích úkolů, analýza získaných vědomostí a 
didaktický rozbor tematických celků učiva technické výchovy na ZŠ v rámci závěrečného pohovoru. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

konzultace 

Vyučující  

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (20 %) – konzultace 
Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (40 %) - semináře 
Mgr. Tomáš Sosna (40 %) - semináře 

Stručná anotace předmětu  

Předmět vychází ze základních odborných znalostí technické výchovy, úvodu do didaktiky technické výchovy a didaktiky 
technické výchovy 2. Posluchači si prohloubí již dříve získané poznatky a dovedou je aplikovat do výuky technické 
výchovy na ZŠ. Studenti získají praktické dovednosti didaktické analýzy učiva, projektové výuky a metodiky výuky 
technických předmětů na ZŠ. Součástí semináře jsou „mikrovýstupy“ na zadané téma. 

 
Hlavní témata předmětu: 

1. Úvodní seminář – metodika pracovních operací na 1. a 2. stupni ZŠ 
2. Rozbor tematických celků „Práce s drobným materiálem“ v učivu technické výchovy na ZŠ 
3. Rozbor tematického celku „Konstrukční činnosti“ v učivu technické výchovy na ZŠ 
4. Rozbor tematického celku „Pěstitelské práce“ v učivu technické výchovy na ZŠ 

5. Rozbor tematického celku „Příprava pokrmů“ v učivu technické výchovy na ZŠ 
6. Rozbor tematického celku „Práce s technickými materiály“ v učivu technické výchovy na ZŠ 
7. Rozbor tematického celku „Design a konstruování“ v učivu technické výchovy na ZŠ 
8. Rozbor tematického celku „Pěstitelské práce, chovatelství“ v učivu technické výchovy na ZŠ 

9. Rozbor tematického celku „Provoz a údržba domácnosti“ v učivu technické výchovy na ZŠ 
10. Rozbor tematického celku „Práce s laboratorní technikou“ v učivu technické výchovy na ZŠ 
11. Rozbor tematického celku „Využití digitálních technologií“ v učivu technické výchovy na ZŠ 
12. Rozbor tematického celku „Svět práce“ v učivu technické výchovy na ZŠ 
13. Analýza výuky technické výchovy ve třídách na 1. stupni a v dílnách na 2. stupni ZŠ. Prezentace seminární 

práce – „Mikrovýstupy“ 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Kropáč, J., Kropáčková, J.:. Didaktická transformace pro technické předměty. UP Olomouc, 2006. 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.:. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů, UP Olomouc, 
2004. 
Friedmann, Z.: Didaktika technické výchovy, Brno, Pedagogická fakulta MU, 2001. 
Mošna, F.: Didaktika technické výchovy 1 a 2. Praha, PF UK 1992. 
Učebnice: Technické práce, Praktické činnosti, Dějiny techniky a metodické příručky k učebnicím. 



Doporučená: 
Fenclová, J. Didaktické myšlení a jednání učitele, SPN Praha, 1984. 
Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy, Munipress MU Brno, 2015, ISBN 978-80-210- 
7769-0. 
Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Počítačem podporovaná výuka technické výchovy I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Zpracování vybraného tématu s využitím multimediálních možností výpočetní techniky. Představení vytvořené práce. 
Diskuze a hodnocení vlastní práce a prací kolegů. 

Garant předmětu Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybrané semináře a poskytuje konzultace. 

Vyučující  

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (60 %) 
Mgr. Tomáš Sosna (40 %) 

Stručná anotace předmětu  

Student získá zkušenosti s využitím počítače ve výuce techniky. Vybrané programy a techniku využívá k smysluplnému 
doplnění výuky. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Seznámení s náplní semináře, podmínky pro udělení zápočtu, kontakt na vedoucího semináře a konzultační 

hodiny. 

2. Práce s textovým editorem ve výuce techniky. 
3. Práce s tabulkovým procesorem ve výuce techniky. 
4. Práce s prezentačním software ve výuce techniky. 
5. Práce s vektorovým a rastrovým programem. 
6. Televizní a internetové výukové pořady. 
7. Videořešení úloh z techniky. 
8. Hlasovací zařízení. 
9. Myšlenkové mapy. 
10. Interaktivní scény pro tabule v softwaru ActivInspire či SMART Notebook. 
11. Měření s mobilním telefonem a tabletem. 
12. Komerční výukový software. 

13. Odkazy, citace, parafráze a veřejně dostupné i placené databáze materiálů. 
Ukončení předmětu rozpravou o problematice počítačem podporované výuce techniky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
KONÍČEK, Libor. Počítačem podporovaná výuka a experiment. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80- 
7042-965-8. 
PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019. Praha: Grada Publishing, 2019. Průvodce (Grada). ISBN 978-80- 

247-2303-7. 

Doporučená: 
KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft® Word® 2016 nejen pro školy. Prostějov: Computer Media, [2016]. ISBN 978-80-7402-249-4. 

KLATOVSKÝ, Karel. Word 2013 nejen pro školy. Prostějov: Computer Media, 2014. ISBN 978-80-7402-144-2. 

OTT, Vlastimil. LibreOffice Writer: praktický průvodce. Praha: CZ.NIC, 2014. ISBN 978-80-904248-9-0. 

NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2019: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada, 2019. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247- 

2026-5. 

LAURENČÍK, Marek. Excel – pokročilé nástroje: funkce, marka, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. 

Praha: Grada, 2016. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-5570-0. 



KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft Excel 2016 nejen pro školy. Prostějov: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-250-0. 

BÁRTEK, Květoslav. Základy MS PowerPoint 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 

9788024453484. 

ZEITNITZ, Christian. Souncard Scope – Frequently asked Questions. Essen, 2017. 

Wikipedia: the free encyclopedia. Audacity for Teachers – Installation and Basic Editing. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2012. 

BAH, Tavmjong. Inkscape: Guide to a vector drawing program. 4th ed. Upper Saddle River, New Jersey, 2011. ISBN 01- 

327-6414-8. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Stroje a zařízení II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26c kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita není požadována 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ověření získaných znalostí prostřednictvím zápočtového testu. 

Garant předmětu doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybrané přednášky a poskytuje konzultace. 

Vyučující 

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. (20 %) - přednášející 
Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (80 %) – přednášející i cvičící 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na stroje pro dopravu hmot, zařízení na úpravu prostředí a výrobní stroje. Student si 
osvojí poznatky o principu činnosti nejvýznamnějších strojů a zařízení používaných v běžné a průmyslové 
praxi. Student rovněž rozumí konstrukci a principu činnosti strojů a zařízení, získané znalosti dokáže aplikovat 
na nové problémy. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1.-4. Stroje pro dopravu tekutin 
5.-6. Stroje pro dopravu sypkých hmot, kusových hmot a osob 
7. Zařízení pro technickou úpravu prostředí 
8.-9. Konstrukční principy a funkce základních druhů hnacích a pracovních strojů 
10. Alternativní zdroje energie 
11. Vybrané výrobní stroje 
12.-13. Normy pro provoz strojů a jejich bezpečnost. Provoz, údržba, poruchovost, provozní havárie a garance 
provozuschopnosti strojů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kříž, R.:. Stavba a provoz strojů I. Praha, Scientia, 1997. 
Voštová, V.:. Provoz a údržba strojů. II. Praha. ČVUT FS. 2002. 
DRKAL, František a Vladimír ZMRHAL. Vybrané statě z větrání a klimatizace. V Praze: České vysoké učení 
technické, 2018. ISBN 9788001064580. 
DRKAL, František, Miloš LAIN a Vladimír ZMRHAL. Klimatizace. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. 
ISBN 978-80-01-05652-3. 
Hájek, G.:. Čerpadla. Praha, SNTL 1983. 
HLADKÝ, J.. Stroje a zařízení (skriptum), České Budějovice. 
CROME, Horst. Technika využití energie větru: svépomocná stavba větrných zařízení. Ostrava: HEL, 2002. ISBN 
80-86167-19-4. 
Doporučená: 
QUASCHNING, Volker. Obnovitelné zdroje energií. Praha: Grada, 2010. Stavitel. ISBN 978-80-247-3250-3. 
ŠTURMA, Martin. Provoz, revize a údržba technických zařízení: vyhrazená technická zařízení elektrická, 
plynová, tlaková, zdvihací. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5121-4. 
Cihelka, J.:. Vytápění a větrání. Praha, SNTL 1984. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



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 zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Nastudování učiva v rozsahu literatury. Vypracování struktury diplomové práce v souladu s jejím zadáním. 
Rozpracovanost práce alespoň na 40%. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant poskytuje konzultace. 

Vyučující  

Vedoucí zadané diplomové práce (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Nastudování učiva v rozsahu zadané literatury. Pravidelné konzultace s vedoucím práce ohledně obsahu, struktury, 
rozsahu a formy diplomové práce podle individuálního zaměření práce. Vypracování základní struktury DP. 
Zpracovávání teoretické části práce, popř. příprava či realizace měření pro experimentální část práce, resp. příprava či 
provedení zadaného pedagogického výzkumu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. 
ISBN 978-80-7452-106-5. 
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské 
práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce 
studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické 
dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-80-89132-70-6. 
Další literatura dle individuálního zaměření konkrétní bakalářské práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



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 

Prerekvizita: Seminář Diplomová práce I 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Vypracování celé diplomové práce v souladu s jejím zadáním. Rozpracovanost práce prakticky na 100 %. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant poskytuje konzultace. 

Vyučující  

Vedoucí zadané diplomové práce (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Pravidelné konzultace s vedoucím práce ohledně obsahu, struktury, rozsahu a formy diplomové práce podle 
individuálního zaměření práce. Realizace měření pro případnou experimentální část práce a její důkladné zpracování, 
resp. provedení zadaného pedagogického výzkumu a jeho vyhodnocení. Zpracování tištěné verze práce podle pokynů 
vedoucího diplomové práce a v souladu s požadavky kladenými na tento druh kvalifikační práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. 
ISBN 978-80-7452-106-5. 
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské 
práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce 
studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické 
dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-80-89132-70-6. 
další literatura dle individuálního zaměření konkrétní bakalářské práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce diplomové práce 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr  

Rozsah studijního předmětu  kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Odevzdání hotové diplomové práce v souladu s jejím zadáním včetně jazykové, obsahové a formální kontroly. 

Garant předmětu Vedoucí diplomové práce 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující  

Vedoucí zadané diplomové práce (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Dokončení a odevzdání diplomové práce v souladu s jejím zadáním včetně jazykové, obsahové a formální kontroly. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. 
ISBN 978-80-7452-106-5. 
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské 
práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce 
studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické 
dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-80-89132-70-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná oborová praxe a její reflexe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky praxe, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Student absolvuje všechny výstupy a náslechy, vypracuje přípravy na všechny 
hodiny a aktivně se zapojí do rozboru vyučovacích hodin. Všechny vytvořené 
materiály vkládá do svého portfolia. 

 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Sosna 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede seminář a poskytuje konzultace. 

Vyučující  

Mgr. Tomáš Sosna (40 %) – semináře, konzultace 
Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (30 %) - konzultace 
Uvádějící vyučující ZŠ (30 %) – praxe 

Stručná anotace předmětu  

Na základě konzultací s uvádějícím učitelem a fakultním didaktikem student vypracovává přípravy na všechny vyučovací 
hodiny během ped. praxe. Na základě těchto příprav každý student samostatně odučí minimálně 2 vyučovací hodiny, 
které budou reflektovat moderní vyučovací postupy. Po každé vyučovací hodině bude ve studentské skupině za účasti 
uvádějícího učitele a fakultního didaktika proveden didaktický rozbor proběhlé hodiny. Ostatní studenti si průběžně 
vedou záznamy o všech didaktických aspektech průběhu hodiny i následujícího rozboru. Všechny tyto materiály budou 
součástí studentova portfolia. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Seznámení s náplní semináře, podmínky pro udělení zápočtu, kontakt na vedoucího semináře a konzultační hodiny. 
Pravidla chování studentů PF na cvičné škole, seznámení s uvádějícím učitelem, charakteristika třídního kolektivu. 
Seznámení probíraným tematickým celkem a používanými učebnicemi. 

2. – 13. Vypracování přípravy, realizace vyučovací hodiny a didaktický rozbor odučené hodiny. 
14. Závěrečné shrnutí didaktických aspektů proběhnuvší výuky. Vytýčení strategie dalšího rozvoje učitelských 
kompetencí. Diskuse nad náplní portfolia. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
VANĚČEK, David. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 
978-80-01-05991-3. 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.:. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů,UP Olomouc, 
2004. 
Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996. 
Doporučená: 
ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního 
rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. 
Podlahová, L.:. Ze studenta učitelem, UP Olomouc 2002 ISBN 80-244-0444-3 1. vyd.. Metodické příručky k učebnicím 
fyziky na ZŠ. 
Kropáč, J.:. Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. UP Olomouc 1998. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná souvislá praxe a její reflexe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky praxe, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Student absolvuje předepsané výstupy a náslechy (6+3 hodiny týdně), vypracuje 
přípravy na všechny vyučované hodiny a aktivně se zapojí do rozboru vyučovacích 
hodin. Všechny vytvořené materiály vkládá do svého portfolia. 

 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Sosna 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Poskytuje konzultace a vede seminář. 

Vyučující  

Mgr. Tomáš Sosna (40 %) – semináře, konzultace 
Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (30 %) - konzultace 
Uvádějící vyučující ZŠ (30 %) - praxe 

Stručná anotace předmětu  

Na základě konzultací s uvádějícím učitelem student vypracovává přípravy na všechny vyučovací hodiny během ped. 
praxe. Na základě těchto příprav student samostatně odučí minimálně předepsaný počet vyučovacích hodin a 
konfrontuje svoji výuku s náslechy u uvádějícího učitele. Po každé vyučovací provede student společně s uvádějícím 
učitelem didaktický rozbor proběhlé hodiny. Všechny tyto materiály z výuky i náslechů budou součástí studentova 
portfolia. 
Fakultní metodik náhodně provede jednu hospitaci na vyučovací hodině studenta s následným didaktickým rozborem a 
diskusí s uvádějícím učitelem o průběhu souvislé praxe a didaktické a odborné připravenosti studenta na učitelské 
povolání. 
Fakultní didaktik provede závěrečnou diskusi nad materiály vloženými do portfolia a vyhodnotí přínos souvislé praxe na 
rozvoj učitelských kompetencí studenta. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
VANĚČEK, David. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 
978-80-01-05991-3. 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.:. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů,UP Olomouc, 
2004. 
Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996. 
Doporučená: 
ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního 
rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. 
Podlahová, L.:. Ze studenta učitelem, UP Olomouc 2002 ISBN 80-244-0444-3 1. vyd.. Metodické příručky k učebnicím 
fyziky na ZŠ. 
Kropáč, J.:. Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. UP Olomouc 1998. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Počítačem podporovaná výuka technické výchovy II 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Není požadována 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Vypracování výukové aktivity využívající vybranou technologii/technologie z obsahu semináře. Představení vytvořené 
práce. Diskuze a hodnocení vlastní práce a prací kolegů. 

Garant předmětu Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybraná cvičení, poskytuje konzultace. 

Vyučující  

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (50 %) – cvičení, konzultace 
Mgr. Tomáš Sosna (50 %) - cvičení 

Stručná anotace předmětu  

Student se seznámí s pokročilejšími možnostmi použití počítače ve výuce a práci učitele. 
 
Hlavní témata předmětu: 

1. Seznámení s náplní cvičení, výběr volitelného tématu, podmínky zápočtu, kontakt na cvičícího a konzultační 
hodiny. 

2. Dataloggery – přehled a specifikace. 
3. Dataloggery – měření vybraných úloh. 
4. Videonalýza – možnosti videoanalýzy. 
5. Videonalýza – měření vybraných úloh. 
6. Termovizní technika – princip, přehled a specifikace. 

7. Termovizní technika – měření vybraných úloh. 
8. Eye tracking (oční kamera). 
9. 3D skenování. 
10. 3D modelování. 

11. 3D tisk. 
12. Záznam, editace a export videozáznamu. 
13. Práce s time lapse a slow motion videozáznamem. Kontrola zápočtové práce a udělení zápočtu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
KONÍČEK, Libor. Počítačem podporovaná výuka a experiment. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80- 

7042-965-8. 

Doporučená: 
APPEL, Kenneth, Clarence BAKKEN, John GASTINEAU, Richard SORENSEN a David VERNIER. Physics with Vernier. 

Sarasota, Florida: Vernier Software and Technology, 2007. ISBN 978-1929075. 

DUKERICH, Larry a Jeff ANDERSON. Advanced Physics with Vernier – Mechanics. Sarasota, Florida: Vernier Software and 

Technology, 2011. ISBN 9781929075645. 

DUKERICH, Larry a Jeff ANDERSON. Advanced Physics with Vernier – Beyond Mechanics. Sarasota, Florida: Vernier 

Software and Technology, 2012. ISBN 978-1929075904. 

FELTL, Tomáš. Experimentem k poznání: sbírka experimentů s metodickým komentářem. Polička: Gymnázium Polička, 

c2012. ISBN 978-80-260-3185-7. 

POPELKA,  Stanislav.  Eye-tracking  (nejen)  v  kognitivní  kartografii:  praktický  průvodce  tvorbou  a  vyhodnocením 

experimentu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2018. ISBN 978-802-4453-132. 



Eye tracking methodology. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3319578811. 

BROWN, Douglas. Tracker video analysis and modeling tool. Open Source Physics, 2018. 

LAWS, Priscilla. Physics with video analysis: activities for classroom, homework, and labs using Logger Pro video analysis 

tools. Sarasota, Florida: Vernier Software and Technology, 2009. ISBN 978-1929075119. 

ŽIVČÁK, Jozef a kol. Termovízna diagnostika. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-553-0533-2 

PEŤKOVÁ, Viera a Jiří SVOBODA. Termodiagnostika. VIENALA, 2016. ISBN 978-80-8126-132-9. 

FLIR? Systems. FLIR in the Classroom. FLIR? Systems, 2018. 

BAH, Tavmjong. Inkscape: Guide to a vector drawing program. 4th ed. Upper Saddle River, New Jersey, 2011. ISBN 01- 

327-6414-8. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny techniky 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Zpracování historického námětu a jeho prezentace. Diskuze a hodnocení vlastní práce a prací kolegů. 

Garant předmětu Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede seminář a poskytuje konzultace. 

Vyučující  

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu  

Student si vytvoří průřezový přehled o historickém vývoji techniky a vědy od starověkých civilizací po současnost. Získá 
představu o podstatě, významu a roli techniky ve vývoji společnosti. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Seznámení s náplní semináře, podmínky pro udělení kolokvia, kontakt na vedoucího semináře a konzultační 

hodiny. 

2. Vynálezy, objevy a rozvoj společnosti. 
3. Technika ve starověkých civilizacích a v antické společnosti. 
4. Technika v období feudalismu. 
5. Role Arabů v transferu techniky. 

6. Manufakturní období a konstituce moderní vědy. 
7. První a druhá průmyslová revoluce. 
8. Věda a technika 19. století, nové zdroje energie. 
9. Charakteristika vědy a technologií 20. století, vliv válek. 

10. Vynálezy, které poznamenaly svět. 
11. Trendy a perspektivy soudobé vědy a techniky. 
12. Přehled významných vynálezů, jejich osudy. 
13. Dějiny: stavitelství, metalurgie, energie páry, hydraulických strojů, výroby textilií, spalovacích motorů, 

dopravy, strojírenství, elektřiny a magnetismu. Ukončení předmětu rozpravou o problematice začlenění dějin 
techniky do výuky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
KRAUS, Ivo. Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1196-X.  
Věda a technika v datech: XX. století – objevy a vynálezy. Praha: Nakladatelství Albatros, 2003. ISBN 80-00-01254-5. 
Přehledy. 
ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Dějiny věd a techniky ve středoškolské a vysokoškolské výuce. Alma mater. 1990/91, 1(4), 131-138. 
VOLF, Ivo a Kateřina VONDŘEJCOVÁ. Dějiny přírodních věd a techniky ve studiu budoucích učitelů: proč, kde, kdy, 
jak?. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, 59(2), 161-168. ISSN 
BARTH, Michael. Dějiny vědy na střední škole: Zkušenosti z mé třídy a úvahy o jejich zařazení do vzdělávání 
učitelů. Dějiny věd a techniky = History of sciences and technology. Přeložil Pavel VALEVSKÝ. Praha: Společnost pro 
dějiny věd a techniky, 1999, 32(1), 37-48. ISSN 0300-4414. 
Doporučená: 
KARÁSKOVÁ, Blažena, Olga TOMÁŠKOVÁ, Antonín BLÁHA a Olga HILMEROVÁ. Kniha dějiny techniky v Československu 
do konce 18. Praha: Academia, 1974. 
NOVÝ, Luboš. Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století). Praha: Academia, 1974. ISBN (váz.). 



TEICH, Mikuláš. Dějiny výroby, přírodních věd a techniky: Určeno pro posl. pedagog. fak. 2. [díl]. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1967. Učební texty vys. škol. ISBN (Brož.). 
BERNAL, J. D. Věda v dějinách. 1. díl. Praha: SNPL, 1960. ISBN (Váz.). 
SVATOŇOVÁ, Kateřina. Vynálezy a pokroky: případ Křižík. Dějiny a současnost: kulturně historická revue. Praha: Lidové 
noviny, 2013, 35(10), 10-14. ISSN 0418-5129. 
Velké vynálezy pro každý den: vše o významných vědeckých objevech, které formovaly současný svět. Praha: 
Nakladatelství Albatros, 2007. Klub mladých čtenářů. ISBN 978-80-00-01722-8. Populárně-naučné publikace. 
LJAPUNOV, Boris Valerianovič. Rakety. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1954 
TIBENSKÝ, Ján. Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin: Osveta (nakladatelství), 1979. 
NEČAS, Ctibor. Dějiny věd a techniky. Díl 1. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1985. české učebnice. 
NEČAS, Ctibor. Dějiny věd a techniky. Díl 2. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1987. české učebnice. 
0032-2423. 
GULA, Vladimír. Texty k dějinám vědy a techniky. Díl 1. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN (brož.). 
české učebnice. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Počítačové modelování ve vědě a technice 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na cvičeních, vypracování seminární práce, ověření získaných znalostí během kombinované 
zkoušky (písemná i ústní). 

Garant předmětu doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky a cvičení. 

Vyučující 

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Absolvent předmětu bude mít základní představu o dostupném software (komerční a freewarové aplikace) a 
o možnosti jeho využití k řešení daného problému. Seznámí se se základními numerickými metodami a 
výpočetními algoritmy. Bude umět řešit vybrané jednoduché problémy. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Motivace - oblasti, ve kterých se počítačových simulací využívá, současný stav. 
2-4. Základní kategorie problémů a vhodné algoritmy pro jejich řešení. 
5-8. Vybrané numerické metody a jejich principy. 
9-11. Přehled dostupného software (komerční i freewarové aplikace), ukázky práce v systému. 
12-13. Počítačové modelování vybraných fyzikálních jevů pomocí počítače (dle zájmu posluchačů). 
Časová rezerva. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Hrach R.:. Počítačová fyzika, UJEP, 2003. 
Doporučená: 
Pokorný M.:. Umělá inteligence v modelování a řízení, BEN - technická literatura, 1996, 80-901984-4-9. 
Internetové stránky dodavatelů software, návody k softwarovým balíkům. 
Harvey Gould:. Introduction to Computer Simulation Methods, 2006, ISBN: 0-8053-7758-1. 
Grepl R.:. Modelování mechatronických systémů v Matlab/SimMechanics -- Matlab/SimMechanics, BEN - 
technická literatura, 2007. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Audiovizuální technika ve výuce 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška ústní – prověřit získané znalosti - vychází z látky probírané na přednáškách, popř. je doplněna látkou 
seminářů, vytvoření a přednesení prezentace na vybrané téma. 

Garant předmětu Ing. Michal Šerý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky a cvičení, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seznámení studentů s moderními hardwarovými a softwarovými a prostředky pro podporu výuky. Základní 
zásady tvorby výstupů pro podporu výuky (texty, prezentace a jiné studijní materiály) 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Smysly a vnímání okolního světa (sluch a zrak) 
2. – 3. Zvuk. Princip, přenos, záznam, reprodukce. 
4. – 5. Záznam zvuku a obrazu. Optický, magnetický, analogový, digitální, komprese. 
6. – 8. Datavideoprojektory. LCD, DLP. Princip, parametry. Obrazovky. CRT. LCD. Plasmy. 
9. – 10. Digitální fotoaparáty a kamery. Princip, parametry, úpravy výstupů. 
11. – 13. Typografie, tvorba prezentace, zásady tvorby prezentací, prezentační SW. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Ledden E.: Úspěšná prezentace. Praha. GRADA. 2018 
Tselentis J.: Typografie: O funkci a užití písma. SLOVART 2014 

Reichl J.: Encyklopedie fyziky. http://fyzika.jreichl.com/ (cit. 1.6.2019) 
Doporučená: 

Bašta, I.: Zpracování a záznam signálu. Praha: ČVUT. 1999. 
Kadlec, F.: Zpracování akustických signálů. Skripta. Praha: ČVUT, FEL. 2005. 
Hlaváč, V., Sedláček, M.: Zpracování signálů a obrazů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Studentům je nabízena možnost individuálních konzultací s vyučujícím, zpracování doplňkových úloh s 
dodaným řešením, a v případě zájmu práce na počítači v našich laboratořích i mimo vyučovací hodiny. 
Email: kyklop@pf.jcu.cz 

http://fyzika.jreichl.com/
mailto:kyklop@pf.jcu.cz


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Automatizace a řízení I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet – aktivní účast na cvičeních 

Garant předmětu Ing. Michal Šerý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky, cvičení, poskytuje konzultace. 

Vyučující 

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači získají znalosti z teorie řízení a kybernetiky. Posluchači si prohloubí didaktické dovednosti v oblasti 
transformace teorie řízení do technických předmětů ZŠ. Využití znalostí má přesah i do zájmových kroužků a 
mimoškolních aktivit. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Kybernetika a její historie 
2. - 4. Základní pojmy kybernetiky jako systém, veličina, porucha, vazby mezi systémy, regulace, model, objekt, 
struktura systému, spojitý a diskrétní systém 

5. - 7. Teorie systémů: objekt, systém, model. Druhy systémů 
8. - 11. Popisy systémů - vnitřní, vnější, spojitý, diskrétní 
12. - 13. Snímače a převodníky fyzikálních veličin používaných v automatizaci 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kolektiv autorů: Automatizace a automatizační technika I – IV, ComputerPress, 2000 
Zítek: Automatické řízení pro bakalářské studium, skriptum ČVUT, 2012, ISBN: 978-80-01-4377-6 
Doporučená: 
Tůma, J. at al.: Základy automatizace, http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf: Ostrava, 
2007 
https://zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Kybernetika_prednasky.pdf 
Kotek et al.: Kybernetika., SNTL Praha, 1990 
www.automa.cz 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Studentům je nabízena možnost individuálních konzultací s vyučujícím, zpracování doplňkových úloh s 
dodaným řešením, a v případě zájmu práce na počítači v našich laboratořích i mimo vyučovací hodiny. 
Email: kyklop@pf.jcu.cz 

http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf
http://www.automa.cz/
mailto:kyklop@pf.jcu.cz


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Automatizace a řízení II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Automatizace a řízení I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet – aktivní účast na cvičeních, Zkouška – ústní, znalosti pojmů, schopnost vysvětlit základní principy 
fungování a návrhů řídicích systémů. 

Garant předmětu Ing. Michal Šerý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky, cvičení, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači získají znalosti z teorie řízení a kybernetiky. Posluchači si prohloubí didaktické dovednosti v oblasti 
transformace teorie řízení do technických předmětů ZŠ. Využití znalostí má přesah i do zájmových kroužků a 
mimoškolních aktivit. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. – 3. Regulátory typu P, PI, PD, PID 

4. – 6. Analýza řídicích systémů stabilita, polohy pólů systému, návrh zpětnovazebních systémů 
7. – 9. Počítač jako univerzální řídicí prvek, číslicové řízení. PLC. 
10. – 12. Stabilita systému, citlivostní analýza 
13. Návrh řídicí aplikace. Real – time řízení 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kolektiv autorů: Automatizace a automatizační technika I – IV, ComputerPress, 2000 
Zítek: Automatické řízení pro bakalářské studium, skriptum ČVUT, 2012, ISBN: 978-80-01-4377-6 

Doporučená: 
Tůma, J. at al.: Základy automatizace, http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf: Ostrava, 
2007 
https://zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Kybernetika_prednasky.pdf 
Kotek et al.: Kybernetika., SNTL Praha, 1990 
www.automa.cz 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Studentům je nabízena možnost individuálních konzultací s vyučujícím, zpracování doplňkových úloh s 
dodaným řešením, a v případě zájmu práce na počítači v našich laboratořích i mimo vyučovací hodiny. 
Email: kyklop@pf.jcu.cz 

http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf
http://www.automa.cz/
mailto:kyklop@pf.jcu.cz


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu History of Greatest Ideas in Physics and Technics 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr ZS, LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků kol. Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Active participation in seminars, preparation and delivery of at least one presentation in English 

Garant předmětu doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky, semináře, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující  

doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

For students interested in the history of Science. The lectures, designed without using mathematics and professional 
terminology, acquaint students with several revolutionary discoveries in physics, their historical backgrounds and 
philosophical reflections and show how these discoveries have influenced and are still influencing our worldview and 
culture. 
In each lesson unit the teacher’s introductory talk is followed by students’ presentations. Final choice of topics is 
specified after individual consultations. 

 

Preliminary suggestion of topics: 
1. Concepts of space and time from antiquity to modern times 

2. The Aristotelian physics 
3. The Copernican Turn’ in science 
4. Newton: his life, work and philosophy 

5. Thermodynamics and its consequences: entropy, arrow of time, … 
6. Key physics experiments 
7. Atoms in the history of human thought 
8. Let there be light: The history of theories of light 

9. Einstein: his life, work and philosophy 
10. Quantum mechanics I – new paradigm in science 
11. Quantum mechanics II – contemporary debates about its interpretations 
12. Fundamental symmetries in physicals laws 
13. Models of the Universe: From Geocentric to Multiverse theories. Open problems: dark matter, dark energy, 

origin and future of the universe, … 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Simonyi K.: A Cultural History of Physics, CRC Press 2012 
Rickles D.: The Philosophy of Physics, Polity Press 2016 
Maudlin T.: Philosophy of Physics. Space and Time. Princeton University Press 2015 
Harman P. M.: Energy, Force and Matter. The Conceptual Development. Cambridge Un. Press 1982 
(The lecturer will provide texts to discussed topics in printed or electronic form. Numerous sources and videos are 
available on the web, e.g. https://www.ted.com/topics/physics.) 

https://www.ted.com/topics/physics


Doporučená: 
Weinberg S.: To Explain the World. Penguin 2016 
Park D.:  The How and the Why, Princeton University Press 1988 
Pullman B.: The Atom in the History of Human Thought. Oxford University Press 1998Shamos M. H. 
Arabatzis T.: Representing Electrons. A Biographical Approach. The University of Chicago Press 2006 
Shamos M. H. (ed.): Great Experiments in Physics. Dover 1987 

Darrigol O.: A History of Optics. Oxford University Press 2012 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pěstitelské práce I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 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 

 

Základní znalosti týkající se pěstování zeleniny a okrasných rostlin. Praktické dovednosti a návyky při pěstování rostlin. 
Praktická schopnost pěstovat a vegetativně množit pokojové rostliny. 

Garant předmětu Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky, semináře, poskytuje konzultace 

Vyučující  

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Materiální vybavení pro výuku pěstitelských prací. Zakládání a vybavení koutků přírody. Školní zahrady, jejich význam, 
zařízení a vybavení. Pěstitelské nářadí a pomůcky, zásady práce s nářadím. Význam pěstování rostlin pro člověka. Osivo 
a sadba, způsoby setí a sázení. Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin. Půda jako základní faktor pro pěstování rostlin. 
Půdní vlastnosti důležité pro pěstování rostlin, zpracování půdy, půdní druhy a půdní typy. Výživa rostlin, hnojení - 
rozdělení hnojiv, zásady zakládání kompostů. Plevele - poznávání, jednoleté a vytrvalé plevele (přehled). Zelenina - 
význam, rozdělení do skupin (plodová, kořenová, kořeninová, košťálová, listová, cibulová a lusková zelenina), 
agrotechnické požadavky jednotlivých skupin. Rychlení zeleniny. Zelinářské osevní postupy. Méně známé druhy 
zeleniny. Okrasné rostliny - význam, rozdělení (venkovní a pokojové rostliny), požadavky na pěstování. Letničky, 
dvouletky, trvalky, cibulnaté a hlíznaté rostliny, okrasné dřeviny. Řez, aranžování a vazba rostlin. Pěstování pokojových 
rostlin, vegetativní množení pokojových rostlin. Přehled a rozdělení pokojových rostlin. Pokojové rostliny vhodné pro 
pěstování na základních školách. Hydroponické pěstování rostlin. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 

Brickell, Ch. (2008). A-Z Encyklopedie zahradních rostlin. Praha: Euromedia Group. 

Burešová, K. a kol. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekologické výchovy Chaloupky. 

Chmelová, Š. (2010). Pěstitelství na ZŠ I. Didaktika výuky. České Budějovice: JU PF v Českých Budějovicích. 

Křivánková, D. (2016). Praktická péče o školní zahradu společně se žáky. Jihlava: Chaloupky. 

Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Jindřichův Hradec: Epika. 

Vodáková, J. a kol. (1990). Pěstitelské práce. Praha: SPN Praha. 

Williams, D.R a Brown, J.D. (2012). Learnign gardens and sustainability education. New York: Taylor& Francis. 
 

Doporučená literatura není definována. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Příprava pokrmů 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 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 

 

Seminář: absolvování praktické výuky, prezentace vybraného teoretického tématu, docházka 
Výstup do portfolia: samostatný individuální projekt ztvárnění obsahu tematického okruhu Příprava pokrmů. 

Garant předmětu PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede semináře, poskytuje konzultace 

Vyučující  

PhDr. Eva Roučová, Ph.D.. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Předmět u studenta směřuje k dalšímu rozvoji jeho odborných a učitelských kompetencí v oblasti výuky tématu 

Příprava pokrmů. Jeho obsahem jsou základní teoretické aspekty, které s tématem úzce souvisí a dále ověřené 

technologické postupy přípravy pokrmů, které jsou schopné zvládnout děti na ZŠ. 

1. - 4. Historický vývoj a současný stav v tematickém okruhu: základní vybavení kuchyně, plánování, výběr a způsoby 
skladování potravin, technika a technické spotřebiče v kuchyni - využití, obsluha, údržba, význam. 
5. - 8. Historický vývoj a současný stav v tematickém okruhu: typy úprav stolu, pravidla stolování, základní pokrmy 
z domácí i světové kuchyně. 
9. – 10. Zdravá výživa: aktuální pohled na problematiku, možnosti praktického uplatnění poznatků ve výuce na ZŠ. 
11. - 13. Jednoduchá příprava pokrmů: praktický nácvik vybraných technologických postupů, jejich didaktická 
transformace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: není stanovena 

Doporučená: 

BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a středověku. 3. vyd. Praha, Nakladatelství Academia, 2015. ISBN 978-80-200- 

2498-5. 

DOLEŽALOVÁ, J. Kuchařka společenského chování. České Budějovice, Nakladatelství Dona, 1998, ISBN 80-86136-12-4. 

FEYRFLÍKOVÁ, M. Kuchyně pozdního středověku. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5431-4. 

FUCHS, M. Potravinová alergie a intolerance. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80- 

204-3757-0. 

MITCHEM, J. Tak chutná duha - Dětská kuchařka. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-4246-8. 

STRÝČKOVÁ, J., TESLÍKOVÁ, K. Draci v hrnci, Oskar a jeho dračí kamarádi jsou v kuchyni jako doma. Praha, 2014, ISBN 
978-80-7404-137-2. 
ŠMIKMÁTOROVÁ, J. Víš, co jíš? Dětská kuchařka bez nebezpečných éček a chemie. 1. vyd. Brno, Cpress, 2014, ISBN 978- 
80-264-0507-8. 
ŠMIKMÁTOROVÁ, J. Malý mezinárodní mistr šéfkuchař, Dětská kuchařka evropských specialit, 1. vyd. Brno, Computer 
Press, 2015, ISBN 978-80-264-0881-9. 
ŠMIKMÁTOROVÁ, P., DROBNÝ, L., SINIČÁK, T. Receptíky pro male kuchtíky, Hravá kuchařka pro děti. 1. Vyd. Brno, 
Computer Press, a.s., 2009, ISBN 978-80-251-2244-0. 
VÍTKOVÁ, J.:. Kultura stolování. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, 82 s. ISBN 80-7041-579-7. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Přehled personálního zabezpečení Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se 

specializací technická výchova a praktické činnosti 

 
 

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. 

doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 

PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Sosna 

Ing. Michal Šerý, Ph.D. 

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Petr Bartoš Tituly doc., RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 60 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy N 

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

---   

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

Stroje a zařízení I – garant, přednášející 
Stroje a zařízení II – garant, přednášející 
Počítačové modelování ve vědě a technice – garant, přednášející, vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2003 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, 
aprobace Matematika – Fyzika (Mgr.) 
2007 - MFF UK Praha (RNDr.) 
2007 - MFF UK Praha – obor Matematické a počítačové modelování (Ph.D.) 
2013 - FS ČVUT v Praze – obor Materiálové vědy a inženýrství (doc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2013 PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra fyziky, akademický pracovník 
2008 – 2011 FS TUL v Liberci, vědecko-výzkumný pracovník 
od r. 2013 – PF JU v Českých Budějovicích, vědecko-výzkumný pracovník, katedra aplikované fyziky a techniky 
od r. 2013 – ZF JU v Českých Budějovicích, docent, katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky 

 

Garant studijních programů (oborů): 

• Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby, bakalářský, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2015-2024. 

• Zemědělská a dopravní technika, navazující magisterský, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Zemědělská fakulta, 2015-2024. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: >35 
Počet vedených obhájených diplomových prací: >30 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 (+1x školitel specialista) 

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

bez autocitací 

Materiálové vědy a inženýrství 2013 ČVUT v Praze WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 35 42 neev. 
   

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: 
 

• Černý P., Bartoš P., Olšan P., Špatenka P.: Hydrophobization of cotton fabric by Gliding Arc plasma 
discharge, Current Applied Physics 19 (2), 2019, pp. 128-136. 

• Strejčková M. et al.: Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic 
and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments, Journal of Biomaterials and 
Tissue Engineering, Vol. 8, pp. 829–836, 2018. DOI: 10.1166/jbt.2018.1819. 



• Bartoš P. et al.: Plasma Technology in Food Industry: mini-review, Kvasný průmysl, 2017, 63(3), pp. 
134-138. DOI: 10.18832/kp201716. 

• Šístková M., Brouček J., Bartoš P.: Influence of Selected Factors on Sound Levels Inside and Outside 
of Pig Barns, Applied Engineering in Agriculture, 2016, vol. 32 (4), pp. 401-407, ISSN 0883-8542, DOI: 
10.13031/aea.32.11435. 

• Bartoš P. et al.: Effects of phytogenic feed additives on growth performance and on ammonia and 
greenhouse gases emissions in growing-finishing pigs, Animal Feed Science and Technology, 2016, 
vol. 212, pp. 143-148, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2015.11.003. 

 

Vědecko-výzkumné granty, ve kterých jsou využívány poznatky z oblasti garantovaných studijních 
předmětů: 

 

• MPO TRIO FV40316 Vývoj komplexu modulárního systému robotizovaného dojení za současného 
hodnocení parametrů chovu aplikací metod umělé inteligence (hlavní řešitel za JU). 

• TAČR TA04021252 – Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního 
plazmatu (hlavní řešitel). 

• MPO TRIO FV30234 Výzkum a vývoj procesu laserového potisku skleněných ploch malého až velkého 
formátu pro potřeby současného stavebnictví (hlavní řešitel za JU). 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Josef Blažek Tituly doc., RNDr., CSc. 

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 

 

History of Greatest Ideas in Physics and Technics – garant, přednášející, vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1982 - MFF UK Praha – obor Matematická fyzika 
1982 - MFF UK Praha (RNDr.) 
1993 - MFF UK Praha – obor Obecná a matematická fyzika (CSc.) 
2005 - FAV ZČU v Plzni – obor Aplikovaná fyzika (doc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1982 - ÚJF v Řeži u Prahy – odborný pracovník 
1983 – 2005 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích – odborný asistent 
od r. 2005 – Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích – docent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 25 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

bez autocitací 

Aplikovaná fyzika 2005 FAV ZČU v Plzni WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 73 69 neev. 
   

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: 117 
Z toho zahr. časopisy 21, mez. konference 39, dom. konference 38, popularizační čl. 7, ostatní 12 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

• J. Blažek (50%), J. Kousal, H. Biederman, O. Kylián, J. Hanuš, D. Slavínská: Charging of nanoparticles in 
stationary plasma. J. Phys. D: Appl. Phys. vol. 48, no. 41 (2015), 415202 (10 pp) 

• J. Blažek: Kvantová mechanika a realita. XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a 
metody ve vědách o člověku, Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu, 6. – 7. 2. 
2017, ZSF JU v Českých Budějovicích 

• J. Blažek: Modelování v MATLABu. Technical Computing, 8. 11. 2017, CD 12 str., Kongresové centrum 
ČVUT v Praze, ed. Petr Byron, ISBN 978-80-7592-002-7, ISSN 2336-1662 

• J. Blažek (50%), J. Kousal, H. Biederman, D. Slavínská: Computer Modeling of Nanoparticle Charge in 
Afterglow Plasma In: Book of Abstracts, 4th German – Czech Workshop on nanomaterials, PřF JU v 
Českých Budějovicích, 10th – 11th May 2018, ed. Jiří Kratochvíl, p. 38 

http://iopscience.iop.org/0022-3727/48


• J. Blažek (80%), V. Burdová: Čemu se rovná rychlost světla v látkovém prostředí? In: Sborník 
mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 23, 31. 8. – 2. 9. 2018, JU v Českých 
Budějovicích, ed. M. Šerý, ISBN: 978-80-7394-719-4, str. 31-39 

Působení v zahraničí 

Pracovní pobyty: 
květen – srpen 2002 - Leibniz-Institut für Festkörper und Werkstoffforschung Dresden, D-01171 Dresden, 
Postfach 270016, BRD 
květen – srpen 2003 - Leibniz-Institut für Festkörper und Werkstoffforschung Dresden, D-01171 Dresden, 
Postfach 270016, BRD 
květen 2006 - Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik, F.-L.-Jahn-Strasse19, D-17489 Greifswald, BRD 
květen 2007 - Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik, Felix - Hausdorff - Str. 2, 17489 Greifswald, BRD 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Pavel Černý Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1987 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 48 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 48 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 

Stroje a zařízení I – přednášející 
Stroje a zařízení II – vedoucí cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2011 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství fyziky, technické výchovy a výpočetní techniky pro ZŠ 
(Mgr.) 
2018 - FS TUL v Liberci – obor Materiálové inženýrství (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013 – 2014 VOSSS, s.r.o., pedagogický pracovník 
od r. 2013 – PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra aplikované fyziky a techniky 
2015 – 2016 FS ČVUT v Praze, výzkumný a vývojový pracovník, Ústav materiálového inženýrství 
od r. 2017 – SurfaceTreat, a.s., výzkumný a vývojový pracovník 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 7 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1   

   

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

Počet odborných publikací celkem: 8 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 7 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2013-2018/19): 
 

• ČERNÝ, Pavel, Hana ŠOURKOVÁ a Petr ŠPATENKA. New Trends in Biomedical and Bio-based 
Materials: Plasma treatment of cellulose-based biomaterials. 1. Brno: NNS, 2019. ISBN 978-80-7600- 
017-1 

• ČERNÝ, Pavel, Pavel OLŠAN, Petr BARTOŠ, Petr ŠPATENKA. Hydrophobization of cotton fabric by 
Gliding Arc plasma discharge, Current Applied Physics, 2018. (IF= 2.058) 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• HORÁKOVÁ, Marta, Pavel ČERNÝ, Pavel KŘÍŽ, Petr BARTOŠ a Petr ŠPATENKA. Sputter Deposition of 
Nanostructured TiO2 Thin Films. IEEE Transactions on Plasma Science. 2014, č. 42, s. 2790-2791. 
(IF=1,052) 



• ČERNÝ, Pavel, Marta HORÁKOVÁ, Irena ŠLAMBOROVÁ, Veronika ZAJÍCOVÁ, Petr ŠPATENKA a Jiří 
CERMAN. Investigation of Plasma Treatment of Nanofiber Fabric. In: 56th Annual Technical 
Conference Proceedings. Providence: Society of Vacuum Coaters, 2013, s. 552-558. ISSN 0737-5921. 

• ČERNÝ, Pavel, Marta HORÁKOVÁ, Irena ŠLAMBOROVÁ, Veronika ZAJÍCOVÁ, Petr ŠPATENKA a Jiří 
CERMAN. Investigation of Plasma Sterilization of Nanofiber Fabric. In: Potential Application of 
Plasma and Nanomaterials 2013 [CD]. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. ISBN 978-80- 
7372-988-2. 

Působení v zahraničí 

září-prosinec 2014 - University of Applied Sciences, Hochschule Hof, Hof, Německo (studijní a vědecká stáž) 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Štěpánka Chmelová Tituly Ing., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 

VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

- 
  

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

programu 

Pěstitelské práce 1 (100 %) - garant, přednášející, vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1994 - 1999: JU ZF - obor Všeobecné zemědělství - profilace, tvorba a ochrana zemědělské krajiny 

1999 - 2003: JU ZF - prezenční doktorský studijní program v oboru Zemědělská chemie 

2000 - 2002: JU PF - Doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2002 - současnost:    JU PF k. biologie - odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Celkem 35 obhájených kvalifikačních prací, z toho diplomové práce 20, bakalářské práce 12 a 3 závěrečné 

práce. 

 
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 89 10 - 

   

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: 35 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 10 



Nejvýznamnější publikace za posledních 5 let (2015-2020): 

 
RYPLOVÁ, R., CHMELOVÁ, Š., VÁCHA Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Jindřichův Hradec: Epika. 116 s., ISBN 

987-80-7608-027-0 

CHMELOVÁ, Š., RYPLOVÁ, R., VÁCHA, Z., VANĚČKOVÁ, O., & PROCHÁZKA, M. (2019). School gardens and their 

potential for environmental education. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.580 

VÁCHA, Z., CHMELOVÁ, Š., & RYPLOVÁ, R. (2019). Zahradní pedagogika v krajích česko-rakouského pohraničí. 

e-Pedagogium, 19(1), 37-49. doi: 10.5507/epd.2019.004. 

CHMELOVÁ Š., RYPLOVÁ R., VÁCHA Z., VANĚČKOVÁ O., PROCHÁZKA M. (2018). Hodnocení vybavení 

středních škol z hlediska realizace výuky přírodovědných disciplín v rámci zahradní pedagogiky. Research in 

Didactics of Science PLUS, Abstract of Presentation 25.- 27. June 2018, Univerzita Karlova, Přírodovědecká 

fakulta Praha, s. 55. 

DADÁKOVÁ, E. a CHMELOVÁ, Š. (2017). Flavonoidy – významné rostlinné antioxidanty. In: Pešek, M. a kol. 

Dietární antioxidanty v praxi. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích PF, 73-88. 

 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

CHMELOVÁ, Š. (2016). Zvyšování experimentální dovednosti studentů učitelství primární školy a učitelství 

přírodopisu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. In Prokša, Drozdíková, ScienEdu, Inovácie a trendy 

v prírodovednom vzdelávaní, Zborník príspevkov, 1. - 3. jún 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v 

Bratislave, s. 81-85. 

Spoluřešitelka mezinárodního projektu Edugard ATCZ65 (Education in Plant Growing and Regional 

Sustainable Development), 2016-2019, zaměření na zahradní pedagogiku. 

Členka řešitelského týmu GA JU 118/2016/S Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii (2016-2018). 

Působení v zahraničí 

- 

Podpis 
 

Datum 
 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Jan Krotký Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1980 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 4 do kdy 1222 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 4 do kdy 1222 

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

Západočeská univerzita v Plzni pp. 40 

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

Didaktika technické výchovy I – vedoucí semináře 
Didaktika technické výchovy II – vedoucí semináře 
Didaktika technické výchovy III – vedoucí semináře 
Průběžná oborová praxe a její reflexe – vedoucí semináře 
Souvislá oborová praxe a její reflexe – mentor 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2006 - FPE ZČU Plzeň – obor Učitelství pro ZŠ, aprobace Fy-Te (Mgr.) 
2015 - FPE ZČU Plzeň – obor Specializace v pedagogice, ICT ve vzdělávání (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2012 – 2013 metodik technické výchovy ve VaVpI Techmania Science Center Plzeň 
2014 – 2015 IT specialista projektu popularizace vědy a výzkumu (0,25 úv.) 
od r. 2015 – Spolupracovník nakl. Dr. Josef Raabe Slovensko (smlouvy o dílo) 
2017 – Zapojení do projektu HR Award pozice koordinátora aktivity F – popularizace. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedoucí a oponent desítek diplomových a bakalářských prací studentů Učitelství technické výchovy pro ZŠ, 
Učitelství pro MŠ a 1. stupně. Garant předmětů ve studijním oboru Učitelství technické výchovy pro ZŠ a 
Přírodovědná studia – technická výchova ve vzdělávání. 

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 2 11 
   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

• SIMBARTL, P., HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Rozvoj technické gramotnosti za pomocí počítačem řízených 
strojů. Trendy ve vzdělávání, 2020, roč. 13, č. 1, s. 35-42. ISSN: 1805-8949 

• HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji. Technika a 
vzdelávanie, 2020, roč. 9, č. 2, s. 2-6. ISSN: 1338-9742 

• KROTKÝ, J. Kreativita a inovace v produktu žáka a jeho hodnocení. Trendy ve vzdělávání, 2019, roč. 
12, č. 1, s. 29-33. ISSN: 1805-8949 

• AICHINGER, D., KROTKÝ, J., MACH, P. Digital literacy development through new technologies for 
measuring and data mining. Edukacja - Technika - Informatyka, 2019, roč. 28, č. 2, s. 233-238. ISSN: 
2080-9069 

• KROTKÝ, J., FADRHONC, J. Didactic potential of excursion method. Edukacja - Technika - Informatyka, 
2019, roč. 28, č. 2, s. 128-133. ISSN: 2080-9069 



 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• KROTKÝ, J. Specifika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z hlediska potenciálu pro rozvoj digitální 
gramotnosti. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 2, s. 155-169. ISSN: 
1803-537X (ERIH+) 

• AICHINGER, D., BRÄNDLE, M., EKKERT, F., FADRHONC, J., HELLER, K., HONZÍKOVÁ, J., HONZÍK, L., 
HORLACHER, B., HRDLIČKA, J., JURICH, N., KANTA, T., KORÁLOVÁ, E., KRAITR, M., KRÁL, J., 
KRANZINGER, F., KROTKÝ, J., LIß, J., PRCHLÍK, J., RICHTR, V., SIMBARTL, P., SPURK, M., ŠTICH, L., 
ŠTROFOVÁ, J., TREIN, H. Učení pro život a práci : metodická příručka pro 2. stupeň ZŠ : vzdělávací oblast 
Člověk a svět práce. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80- 
8140-285-2 

Působení v zahraničí 

srpen 2019 - Kazan Federal University, Yelabuga Institute, Russia 
červenec 2016 – Vladimir State University, Russia 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Eva Roučová Tituly PhDr., 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 

Příprava pokrmů - garant, vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2010: rigorózní řízení v oboru Primární pedagogika na PdF UK Praha (PhDr.) 

2001–2008: doktorský studijní program Pedagogika ve studijním oboru Technická výchova na PdF UP v 

Olomouci, Ph.D. uděleno 2008 

1980–1985: učitelství pro 1. stupeň ZŠ - na PF v Českých Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1986–1989 učitelka na 1. stupni ZŠ Velešín, okres Český Krumlov, ONV Český Krumlov 1989–

2003 odborná asistentka Katedry technické výchovy, PF JU České Budějovice 

2003 - dosud odborná asistentka Katedry aplikované fyziky a techniky, PF JU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 190 

 
Obor habilitačního řízení 

 
Rok udělení hodnosti 

 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací 

bez autocitací 

   
WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
  

76 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

 



5 klíčových publikací za posledních 5 let: 

Roučová, E. (2018) Konstrukční činnosti - reflexe učitele a sebereflexe studentek učitelství pro mateřské školy. 

In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Pdf UP, 2018, roč. 11, č. 2, s. 148- 153. ISSN 1805-8949. 

Roučová, E. (2017) Aktuální pojetí učiva o bezpečnosti a hygieně v technické složce přípravy učitelů primární 

školy. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Pdf UP. Roč. 10, č. 1, s. 161- 166. ISSN 1805-8949. 

Roučová, E. (2015) Jak vnímají vybrané technické a didaktické pojmy učitelky mateřských škol. In Journal of 

Technology and Information Education.Olomouc: PdF UP, 2015. Roč. 7 , č. 2, s. 17- 26. ISSN: 1803-537X, eISSN 

1803-6805. 

 

Působení v zahraničí 

Podpis 
 

Datum 
 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Tomáš Sosna Tituly Mgr. 

Rok narození 1992 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 16 do kdy 1222 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 16 do kdy 1222 

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

---   

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

Didaktika technické výchovy I – vedoucí semináře 
Didaktika technické výchovy II – vedoucí semináře 
Didaktika technické výchovy III – vedoucí semináře 
Počítačem podporovaná výuka technické výchovy I – vedoucí semináře 
Průběžná oborová praxe a její reflexe – garant, vedoucí semináře 
Souvislá oborová praxe a její reflexe – garant, mentor 
Počítačem podporovaná výuka technické výchovy II – vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2017 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace Technická výchova - Základy 
společenských věd (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2017 – ZŠ Matice školské České Budějovice, učitel 
od r. 2018 – PF JU v Českých Budějovicích, asistent, katedra fyziky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Michal Šerý Tituly Ing., Ph.D. 

Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Audiovizuální technika ve výuce – garant, přednášející, vedoucí cvičení 
Automatizace a řízení I – garant, přednášející, vedoucí cvičení 
Automatizace a řízení II – garant, přednášející, vedoucí cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1987 - ČVUT FEL Praha – obor Technická kybernetika (Ing.) 
2013 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1987 – 1988 OVC VŠ Praha, technik počítače 
1988 – 1989 Státní zaměstnanec, technik výpočetní techniky 
1989 – 1994 Zabezpečovací technika, servisní technik zabezpečovacích systémů 
od r. 1994 – PF JU Č. Budějovice, odborný asistent, katedra fyziky 
od r. 2008 – AV ČR Biologické centrum ENTU, technický pracovník 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: cca 180 
Počet vedených obhájených diplomových prací: cca 40 

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 H=8 
Cit=289/264 

  

   

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: 
 

• Simandl, V; Dobias, V; Sery, M (2017): The Influence of Teaching Methods on Learners' Perception 
of E-safety; JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION-INNOVATIONS IN PRACTICE; 
Vol.: 16; p.: 253-275 

• Sera, B; Sery, M (2018): Non-thermal Plasma Treatment as a New Biotechnology in Relation to 
Seeds, Dry Fruits, and Grains; PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY; Vol.: 20; Issue: 4; Article Number: 
UNSP 044012; DOI: 10.1088/2058-6272/aaacc6; WOS:000431031600013; ISSN: 1009-0630 

• Sera, B.; Sery, M.; Zahoranova, A.; et al. (2020), Germination Improvement of Three Pine Species 
(Pinus) After Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge Plasma Treatment, PLASMA CHEMISTRY 
AND PLASMA PROCESSING 

• Swiecimska, Magdalena; Tulik, Mirela; Sera, Bozena; et al. (2020): Non-Thermal Plasma Can Be 
Used in Disinfection of Scots Pine (Pinus sylvestrisL.) Seeds Infected withFusarium oxysporum, 
FORESTS Volume:  1 Issue: 8, Article Number: 837 

• Sery, Michal; Zahoranova, Anna; Kerdik, Adam; et al. (2020):Seed Germination of Black Pine (Pinus 
nigra Arnold) After Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge Plasma Treatment, IEEE 
TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE   Volume:  48 Issue: 4, Pages: 945-939 , Part: 2 



Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• 2009-2017 Program pro analýzu tělesné aktivity různých vývojových stádií hmyzu z videozáznamu 
(AV ČR) (100 %) 

• 2017 modifikace, 2013 Návrh a realizace řídicího systému u plazmochemického reaktoru pro 
modifikaci povrchu nití. (Univerzita Hof, Německo) (100 %) 

• 28. 5. 2018 zapsán do rejstříku užitných vzorů jako užitný vzor č. 31806 s názvem „Zařízení k 
provádění trhacích zkoušek tenkých vláken“. (100 %) 

• Smluvní výzkum pro firmu Wieneberger (2020): Měření a metodika měření rychlosti šíření zvuku v 
různých typech materiálu na cihly. (100%) 

 

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Jiří Tesař Tituly doc., PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1955 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 44 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 44 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 

Didaktika technické výchovy I – garant, přednášející 
Didaktika technické výchovy II – garant, přednášející 
Didaktika technické výchovy III – garant, vedoucí semináře 
Seminář Diplomová práce I – garant 
Seminář Diplomová práce II – garant 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1978 - Pedagogická fakulta České Budějovice – obor Učitelství matematika - fyzika 
1984 - Pedagogická fakulta České Budějovice (PaedDr.) 
1998 - Pedagogická fakulta UK Praha – obor Pedagogika se zaměřením na didaktickou technologii (Ph.D.) 
2014 - Přírodovědecká fakulta UHK Hradec Králové – obor Teorie vzdělávání ve fyzice (doc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1979 – 1981 ONV Písek, učitel ZŠ 
1981 – 1984 ONV Č. Budějovice, učitel ZŠ 
1984 – 2014 PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra fyziky 
od r. 2014 – PF JU v Českých Budějovicích, docent, katedra fyziky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 29 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 79 
Počet vedených obhájených rigorózních prací:          1 

Počet vedených obhájených disertačních prací:        2 

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

bez autocitací 

Teorie vzdělávání ve fyzice 2014 UHK Hradec Králové WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   15 
   

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: 105 
Počet odborných publikací za posledních 5 let (2016/2020): 22 (Učebnice pro ZŠ 5x; článek v časopise 3x, 
příspěvek ve sborníku mezinárodní konference 3x, příspěvek ve sborníku národní konference 10x, ostatní 1x) 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• TESAŘ, Jiří (50%), JÁCHIM, František. Fyzika 1 pro základní školu – Interaktivní doplněk k výuce, SPN 
Praha 2018, ISBN 978-80-7235-618-8, DVD 

• VOCHOZKA, Vladimír, BEDNÁŘ, Vít, TESAŘ, Jiří (30%). Thermal physics in practice and its confrontation 
with school physics. in: DIDFYZ 2016 From the Roots Contemporary Education - Proceedings of the 
20th International Conference: Rackova Valley, Slovakia, 19-22 October 2016. (editor Valovičová 
Lubomíra, Ondruška Jan); Melville, New York: AIP Publishing, 2017, 060007-1 až 060007-7 (7 s.). DOI: 
10.1063/1.4974404. ISBN 978-0-7354-1472-3. ISSN 0094-243X. 

• VOCHOZKA, Vladimír, Veronika BURDOVÁ, Jiří TESAŘ (20%) a Pavel ČERNÝ. Physical model of coin 
acceptor. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the World in the 21st Century 



[online]. 2019, 2019, (2152), 030038-1-7 [cit. 2019-11-06]. DOI: 10.1063/1.5124782. ISSN 0094-243X. 
Dostupné z: https://doi.org/10.1063/1.5124782 

• TESAŘ, Jiří (40%), Veronika BURDOVÁ, Vladimír VOCHOZKA a Lenka MAŇÁSKOVÁ. Physical 
parameters of school climate in project-based classes. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science 
Image of the World in the 21st Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030033-1-8 [cit. 2019-11-06]. 
DOI: 10.1063/1.5124777. ISSN 0094-243X. Dostupné z: 
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777 

• TESAŘ, Jiří (50%), JÁCHIM, František. Fyzika 1 pro základní školu, SPN Praha 2020, ISBN 978-80-7235- 
556-3, 72 stran (2. vydání-dotisk). 

Působení v zahraničí 

listopad – prosinec 1993: Odborná stáž – (Program AKTION). J. Kepler UniversitätLinz 
červen 2015: Výměnný pobyt Pädagogische Hochschule Linz 

Podpis  Datum  

https://doi.org/10.1063/1.5124782
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulty 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti 

Jméno a příjmení Vladimír Vochozka Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1986 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 36 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 36 do kdy 0821 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Počítačem podporovaná výuka technické výchovy I – garant, vedoucí semináře 
Počítačem podporovaná výuka technické výchovy II – garant, vedoucí semináře 
Dějiny techniky – garant, vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2011 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích oborů pro základní školy, 
aprobace fyzika – výpočetní technika – elektronika (Mgr.) 
2017 - PF ZČU v Plzni – obor Specializace v pedagogice – Teorie vzdělávání ve fyzice (Ph.D.) 
2015 - PF JU v Českých Budějovicích – obor ICT koordinátor (metodik ICT) 
2018 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství pro střední školy – Učitelství fyziky 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011 – ZŠ Ševětín, učitel fyziky, informatiky a matematiky 
2012 – ZŠ Prachatice, učitel fyziky a informatiky. 
2012 – 2018 ZŠ Planá nad Lužnicí, učitel fyziky, informatiky a matematiky. 
od r. 2013 – PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra aplikované fyziky a techniky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 
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    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

• VOCHOZKA, Vladimír, Veronika BURDOVÁ, Jiří TESAŘ a Pavel ČERNÝ. Physical model of coin 
acceptor. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the World in the 21st 
Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030038-1-7 [cit. 2019-11-06]. DOI: 10.1063/1.5124782. ISSN 
0094-243X. Dostupné z: https://doi.org/10.1063/1.5124782 (40 %) 

• TESAŘ, Jiří, Veronika BURDOVÁ, Vladimír VOCHOZKA a Lenka MAŇÁSKOVÁ. Physical parameters of 
school climate in project-based classes. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the 
World in the 21st Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030033-1-8 [cit. 2019-11-06]. DOI: 
10.1063/1.5124777. ISSN 0094-243X. Dostupné 

z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777 (20 %) 

• VOCHOZKA, Vladimír, Michal ŠERÝ. Tvorba fyzikálních pomůcek 3D modelováním, 3D tiskem a CNC 
frézkou. In: ŠERÝ, Michal. Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 - Sborník z konference. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita, 2018. (50 %) 

• VOCHOZKA, Vladimír, Jiří TESAŘ, Veronika BURDOVÁ a Vít BEDNÁŘ. Porovnání tepelné emise 
žárovky, zářivky a světlo emitující diody. In: KÉHAR, Ota. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky - 

https://doi.org/10.1063/1.5124782
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777


Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0797- 
2. (25 %) 

• VOCHOZKA, Vladimír, Jiří TESAŘ a Vít BEDNÁŘ. Thermal physics in practice and its confrontation with 
school physics [online]. 2017, 060007- [cit. 2019-05-06]. DOI: 10.1063/1.4974404. Dostupné z: 
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4974404 (33 %) 

Působení v zahraničí 

červen 2015: Výměnný pobyt Rakousko – Pädagogische Hochschule Oberösterreich (Linz)  
 

Podpis  Datum  

http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4974404


Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému 

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 
a požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní 
zejména tyto funkce: 

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona; 
b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona; 
c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 

vysokém školství. 

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 
informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti a 
odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

IS STAG je vyvinut a udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. Pro uživatele z JU je dostupný přímo na adrese 
https://wstag.jcu.cz/portal/, případně prostřednictvím odkazů z hlavních stránek webových portálů JU a fakult. 
Systém IS STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS STAG 
je realizováno prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým 
přístupem integrovaným v portálu GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce 
fakulty, správce katedry a rozvrhářů. Na  portálu jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty       a 
vyučující. Portálové rozhraní je realizováno v českém a anglickém jazyce. Systém se dynamicky vyvíjí a pružně 
reaguje na aktuální potřeby, ať už vyvolané změnami legislativy nebo očekáváními či potřebami uživatelů. 

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém 
Hodnocení akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál LMS 
Moodle a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně. 

IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení (elektronická  přihláška ke studiu, anotace studijních programů  a 
vizualizace studijních plánů) až po vydání diplomu, včetně organizace průběhu studia (tvorba rozvrhů, 
přihlašování ke zkouškám, evidence studijních výsledků apod.). Studijní oddělení fakult na základě údajů 
evidovaných v IS STAG provádějí administrativní úkony související s příjímacím řízením, zápisy do studia, 
studiem, přerušením i ukončením studia. Pravidla využívání IS STAG pro účely agendy studia ze strany studentů, 
studijních oddělení, vyučujících a garantů jsou stanovena Studijním a zkušebním řádem JU a opatřením děkana 
PF JU. 

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze 
použít i hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce 
propojena s IS STAG a jsou jejím prostřednictvím odesílány písemnosti studentům a uchazečům poštou, 
datovou schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG. 

Přístup ke studijní literatuře 

Informační zabezpečení studijního programu poskytuje Akademická knihovna Jihočeské univerzity (společná   i 
pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno téměř 400 000 svazků, z toho se zaměřením chemickým, 
biologickým, matematickým, fyzikálním i informatickým téměř 75 000 svazků. Přírůstek titulů činí cca 1500 
ks/rok, knihovna odebírá celkem 355 titulů časopisů zaměřených na výše uvedené obory, 85% z nich jsou tituly 
zahraniční. V Akademické knihovně JU je téměř 500 studijních míst, část z nich s přípojkou pro notebook, 40 
počítačů  s přístupem   na   internet   a   specializovaná   počítačová   učebna   určená   k procvičování   práce   s 
elektronickými informačními zdroji. Je zde možné využívat bezdrátové připojení na Internet. V počítačových 
učebnách mohou studenti využívat program Mathematica v aktuální verzi. Tento program si taktéž studenti 
mohou instalovat v rámci „home licencí“ na své počítače. 

Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, 
Science Direct, Springer Link aj.). 

https://wstag.jcu.cz/portal/


Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. 
E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací 
nebo jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 



Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 
programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 371 15 
České Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách (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. 
Filozofická fakulta JU využívá již od podzimu roku 2009 prostory nové budovy rektorátu a Filozofické fakulty v 
univerzitním kampusu. Prostory fakulty (3 nadzemní podlaží) splňují všechny požadavky na moderní výuku. V 
prostorách Filozofické fakulty JU je celkem 12 učeben, z toho 3 učebny s kapacitou pro 24 studentů a 9 učeben 
s kapacitou pro 32 studentů. V roce 2013 byly posíleny o 1 učebnu cca pro 10 studentů ve 4. patře budovy. Dále 
jsou k dispozici 2 posluchárny pro 118 a 146 studentů a 3 specializované laboratoře pro Archeologický ústav FF 
JU. 
Zemědělská fakulta JU má výukové prostory soustředěny v univerzitním kampusu na západním okraji města s 
výbornou dosažitelností centra i řadou možností sportovních a volnočasových aktivit. V kampusu se nacházejí 
rovněž všechny ubytovací a stravovací kapacity. ZF JU má k dispozici šest poslucháren a seminárních místností 
– tyto místnosti s kapacitou 420 míst a rozsáhlé technické a laboratorní zázemí. 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách 
v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 
 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2 
Studijního a zkušebního řádu JU.  JU poskytuje uchazečům  o  studium a  studentům informační,  poradenské a 
podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako 
důležitou součást své společenské odpovědnosti. Specificky jsou upraveny podmínky pro studium v průběhu 
uznané doby rodičovství, studium studentů se specifickými potřebami a studium sportovních reprezentantů 
(SZŘ JU čl. 11 až 13 a navazující opatření rektora). 

JU poskytuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na JU pro 
studenty se specifickými potřebami, přičemž: 

a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně závazných 
právních předpisů, 

b) zajišťuje poučený a lidskou důstojnost respektující  přístup  všech svých zaměstnanců ke studentům  
a uchazečům se specifickými potřebami, 

c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického 
života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků. 

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit 
směřujících k vyrovnávání  příležitostí  studovat  na  vysoké  škole  pro  cílovou  skupinu  uchazečů  o studium a 
studentů se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 
2012  Centrum  podpory  studentů  se  specifickými  potřebami  (dále  jen  „Centrum“)  jakožto specializované 
pracoviště  s celouniverzitní  působností  přímo  řízené  prorektorem  pro  studium.  Studenty  se specifickými 



potřebami jsou v souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku      a 
dotací veřejným vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů se 
specifickými potřebami (dále jen „metodický standard“): 

A. studenti se zrakovým postižením (A1. uživatelé zraku, A2. uživatelé hmatu/hlasu), 
B. studenti se sluchovým postižením (B1. uživatelé mluveného jazyka, B2. uživatelé znakového jazyka), 
C. studenti s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin), 
D. studenti se specifickými poruchami učení, 
E. studenti s poruchou autistického spektra, 
F. studenti s jinými obtížemi. 

Prostřednictvím Centra poskytuje JU těmto cílovým skupinám veškeré podpůrné služby vymezené v metodic- 
kém standardu. Jmenovitě se jedná o: časovou kompenzaci, individuální výuku, organizační opatření, osobní 
asistenci, prostorovou orientaci, přepisovatelský servis, režijní opatření, studijní asistenci, tlumočnický servis, 
zapisovatelský servis, zpracovávání studijní literatury. Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů    a 
norem JU (Studijní a zkušební řád JU, Opatření rektora). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům se 
specifickými potřebami podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, 
jako je např. ubytování či doprava. Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské 
služby, a to zejména v oblastech studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 

Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských  i 
doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům o 
studium. 

Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami 
určené ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V případech 
hodných zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz Stipendijní řád 
JU, čl. 7). 

Mezi další  poskytovaná  podpůrná  opatření  patří  zejména  individuální  harmonogram  studia  (viz  Studijní a 
zkušební řád JU, čl. 12, a Opatření rektora). Student se specifickými potřebami má v případě svého objektivně 
nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních 
povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, a to za 
podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv 
osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 
základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů. 
Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu 
ke studentům se specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je 
třeba osvojit si nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické 
odlišnosti, jsou pak zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra. 

Veškerá podpůrná opatření jsou individuálně indikována odbornými pracovníky Centra na základě výstupů 
funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku 
každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým 
studentům se specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra. 



 

Finanční zabezpečení studijního programu 
relevantní pouze pro studijní programy mimo rámec institucionální akreditace 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 
ze státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 



Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

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 a společně 

v procesech formálního i informálního vzdělávání rozvíjeli své jazykové a interkulturní kompetence. 



Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Studijní program Učitelství pro základní školy bude akreditován v 17 specializacích, každá specializace bude 
otevírána průměrně pro skupinu 10 – 20 studentů, celkem půjde zhruba o 250 – 300 posluchačů. 

 

Počet uchazečů může být v souvislosti s demografickým vývojem v ČR mírně modifikován. 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvent je připraven působit jako učitel na 2. stupni základní školy ve specializacích (dvou aprobačních 
oborech), které tvoří součást jeho přípravy. 
Výhodou je získání odborného vzdělání doplněného o znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie. Absolvent je 
tak připraven působit také jako asistent učitele na základní škole, může se ale uplatnit i na různých pozicích 
spojených s oblastí výchovy a vzdělávání. 



 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana 

 
V Praze dne 20.listopadu 2020 
Č.j.: MSMT-11672/2020-7 

 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný uznávací orgán podle § 78 odst. 7 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve věci žádosti vysoké školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 
České Budějovice, IČ: 60076659, (dále jen „vysoká škola“), 

 
 

p o v o l u j e 
 
 

uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu, 
který je zaměřen na přípravu učitelů 2.stupně základních škol: 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti, který navazuje na 
bakalářský studijní program Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 

2. stupni ZŠ 
 
 

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

Předložená žádost vysoké školy odpovídá Rámcovým požadavkům na studijní programy, jejichž 
absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických 
pracovníků, č. j. MSMT-21271/2017-5 (dále jen „Rámcové požadavky“); naplnění Rámcových 
požadavků je přílohou tohoto rozhodnutí. 

 
 

Absolventi studia podle žádosti vysoké školy budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu 
regulovaného povolání pedagogického pracovníka – učitele 2.stupně základní školy – podle zákona   č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

P O U Č E N Í 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 
 

  Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství,    
  mládeže a tělovýchovy. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mgr. Vít Krčál 

Otisk úředního razítka  
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Příloha 
 

NMgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti, ve spojení s Bc. 
Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

 
Složka 

 

Podíl složek 
v % 

 
Počet kreditů 

 

Počet hodin (1 kredit = 
30 hodin studijní zátěže) 

Rámcové 
požadavky 
(min. počet 

kreditů) 

Učitelská propedeutika 20 60 1800 60 

První obor 25 75 2250 75 

Druhý obor 25 75 2250 75 

Oborové didaktiky 10 30 900 30 

Řízená a reflektovaná praxe 10 30 900 24 

Příprava závěrečné práce 10 30 900 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


