
 

A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci  
  

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

  

Název součásti vysoké školy: Pedagogická fakulta  

  

Název spolupracující instituce: -   

  

Název studijního programu: Arteterapie  

  

Typ žádosti o akreditaci: Žádost o udělení akreditace   
  

Schvalující orgán: Rada pro vnitřní hodnocení Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích  

  

Datum schválení žádosti: 29. 9. 2020  

  

Odkaz na elektronickou podobu žádosti:  

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

apie.pdf   

  

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy:  

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  

  

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích   

  

Odkazy na studijní opory:  

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/opory.php (přístupové heslo: AA2020)  
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ISCED F a stručné zdůvodnění: 0313 Psychologie  

Studijní program představuje podobu systematického vzdělávání v projektivně intervenčním typu 

arteterapie. Tento přístup zprostředkovává zkušenost s metodickým vedením klienta a kultivací jeho 

výtvarného projevu (art as therapy). Zároveň navazuje na dynamicky zaměřené psychoterapeutické 

přístupy, intenzivně pracuje s analýzou výtvarného projevu a interpretací symbolických obsahů 

artefaktu, kdy formulace verbálního sdělení je výsledkem komunikace mezi arteterapeutem a 

klientem (art in therapy, art psychotherapy).  
  

  
   



 

B-I – Charakteristika studijního programu  

Název studijního programu  Arteterapie  

Typ studijního programu  bakalářský   

Profil studijního programu  akademicky zaměřený   

Forma studia  kombinovaná   

Standardní doba studia  3 roky  

Jazyk studia  Český  

Udělovaný akademický titul  Bc. / Bakalář  

Rigorózní řízení  Ne  Udělovaný akademický titul    

Garant studijního programu  PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.  

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání  
Ne  

Zaměření na přípravu odborníků 

z oblasti bezpečnosti ČR  
Ne  

Uznávací orgán    

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

Psychologie 89 %  

Vědy o umění a kultuře 11 % 

Cíle studia ve studijním programu  

Studijní program představuje podobu systematického vzdělávání v projektivně intervenčním typu 
arteterapie. Tento přístup zprostředkovává zkušenost s metodickým vedením klienta a kultivací jeho 
výtvarného projevu (art as therapy). Zároveň navazuje na dynamicky zaměřené terapeutické 
přístupy, intenzivně pracuje s analýzou výtvarného projevu a interpretací symbolických obsahů 
artefaktu, kdy formulace verbálního sdělení je výsledkem komunikace mezi arteterapeutem a 
klientem (art in therapy, art psychotherapy).  
Specifikem vzdělávacího programu je výukově výcviková podoba, v učebním plánu na širší teoretický 
základ plynule navazují teoretické předměty arteterapeutického výcviku a praktická výuka zaměřená 
na práci s výtvarným projevem i na terapeutické dovednosti.  
Cílem studijního programu je osvojení znalostí a praktických dovedností arteterapie, které umožňují 

absolventům kvalifikované výtvarné vedení klientů a podporu růstu jejich osobní integrity.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profil absolventa studijního programu  

Absolventi jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a výtvarně 
pedagogické činnosti, své povolání rovněž mohou vykonávat i v oblastech, které přímo souvisí s 
poskytováním zdravotní péče, kde pracují ve spolupráci či pod vedením zdravotnického pracovníka 
způsobilého k poskytování zdravotní péče.  
Pro vykonávání profese arteterapeuta jsou vybaveni znalostmi z oborů psychologie, psychopatologie, 
psychoterapie, speciální pedagogiky, dějin umění, výtvarné metodiky, arteterapie, artefiletiky. Dále 
praktickými dovednostmi a terapeutickými postoji nezbytnými pro profesní působení (odborné 
arteterapeutické vedení výtvarné činnosti jednotlivce i skupiny, práce v terapeutickém vztahu, 
terapeutická práce s emočními konflikty a dalšími psychickými a psychosomatickými obtížemi klienta 
prostřednictvím výtvarných aktivit, anamnestická a diagnostická činnost, znalost a dodržování 
etického kodexu, porozumění procesu výtvarné tvorby, praktická aplikace znalostí v terapeutické 
praxi – vizuální zážitek v kontextu estetických hledisek, zvládnutí arterapeutické metodiky, praktické 
zvládnutí a účelné využití arteterapeutických technik a postupů, samostatná interpretační práce s 
artefaktem). Student prochází v průběhu studia též sebezkušeností, v rámci níž se kultivuje jeho 
osobnostní výbava potřebná pro výkon profese arteterapeuta.  
Absolvování studijního programu umožňuje uplatňovat edukační, poradenskou, diagnostickou a 
terapeutickou činnost, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy osob.  
  

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů  

Studium je 3leté.  

Studijní zátěž je vyjádřena v systému ECTS.  

Celkový limit pro řádné splnění studia je 180 kreditů, povinné předměty tvoří 170 kreditů, povinně 
volitelné 10 kreditů (2 za cizí jazyk, 8 za specializační předměty). Povinně volitelné předměty si 
studenti volí od 2. ročníku studia.  
Vyučovací hodina trvá 45 minut.  
  

Podmínky k přijetí ke studiu  

Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky.  

Přijímací zkouška má 2 části.  

1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na 
následující oblasti: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění.  
2. část obsahuje: pohovor, testový ateliér (v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma) a řízený 

ateliér (v němž uchazeč vytvoří artefakt na volné téma podle výtvarně metodických instrukcí).  

Návaznost na další typy studijních programů  

  

  
  
   



 

 

B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací  

Označení studijního plánu  Arteterapie  

Povinné předměty  

Název předmětu  

Rozsah  

(přednášky  

+ semináře)  

způsob   

ověř.  

počet 

kreditů  
vyučující  

dop. 

roč./sem.  

Typ 

předm.  

Výcvik v analýze výtvarného 

díla I  

4+6  Zp.  3  Mgr. Luboš Krninský, 
Ph.D. (50%), PhDr.  
Yvona Mazehóová,  

Ph.D. (50%)  

1 ZS  PZ  

Úvod do arteterapie   
  

21+0  Zk.  5  doc. PaedDr. Jan Slavík, 

CSc.  

1 ZS  ZT  

Dějiny umění I  
  

13+2  Zk.  5  PhDr. Bc. Milan Pech, 

Ph.D.  

1 ZS  ZT  

Sebezkušenostní ateliér I  0+15  Zp.  4  PaedDr. Evžen Perout  1 ZS    

Autobiografická tvorba a její 

interpretace I  

10+5  Zp.  4  PhDr. Yvona  

Mazehóová, Ph.D.  

(50%), Mgr. Luboš  

Krninský, Ph.D. (50%)  

1 ZS  PZ  

Úvod do psychologie  
  

17+0  Zk.  5  prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc.  

1 ZS  ZT  

Teorie kultury  
  

6+0  Zk.  3  PhDr. Bc. Milan Pech, 

Ph.D.  

1 ZS    

Psychologie umění I   
  

6+0  Zk.  3  MgA. Stanislav Zeman, 

Ph.D., MBA  

1 LS    

Výcvik v analýze výtvarného 

díla II  

4+16  Zp.  4  Mgr. Luboš Krninský, 
Ph.D. (50%), PhDr.  
Yvona Mazehóová,  

Ph.D. (50%)  

1 LS  PZ  

Autobiografická tvorba a její 

interpretace II  

10+5  Zp.  4  PhDr. Yvona  

Mazehóová, Ph.D. 
(50%), Mgr. Luboš  
Krninský, Ph.D. (50%)  

1 LS  PZ  

Sebezkušenostní ateliér II  0+15  Zp.  4  PaedDr. Evžen Perout  1 LS    

Dějiny umění II  
  

16+2  Zk.  5  PhDr. Bc. Milan Pech, 

Ph.D.  

1 LS  ZT  

Praxe v zařízení I  
  

30h + 9 

reflexe  

Zp.  4  Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej 

Alexandr Kronika  

1 LS    

Psychologie pomáhajících 

vztahů  

4+2  Zp.  2  doc. Mgr. Alena 

Nohavová, Ph.D.  

1 LS  ZT  

Základy psychoterapie  
  

6+4  Zk.  4  PhDr. Marta Franclová, 

Ph.D.  

1 LS    

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/69.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/69.html
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Psychologie umění II  
  

6+0  Zk.  3  MgA. Stanislav Zeman, 

Ph.D., MBA  

2 ZS    

Základy arteterapeutické 

metodiky  

      6+4  
  

Zp.  3  MgA. Stanislav Zeman, 

Ph.D., MBA  

2 ZS  ZT  

Psychodiagnostika  
  

4+2  Zp.  3  PhDr. Marta Franclová, 

Ph.D.  

2 ZS    

Ateliér abreakčních technik  

I  

0+18  Zp.  4  PaedDr. Evžen Perout  2 ZS    

Praktický výcvik v projektivní 

arte skupině I  

2+16  Zp.  4  Mgr. Luboš Krninský, 
Ph.D. (50%), PhDr.  
Yvona Mazehóová,  

Ph.D. (50%)  

2 ZS  PZ  

Psychologické praktikum  0+6  Zp.  2  Mgr. Jana Kouřilová, 
Ph.D. (50%), PhDr.  
Marta Franclová, Ph.D. 

(50%)  

2 ZS    

Psychopatologie výtvarného 

výrazu  

7+7  Zp.  4  MgA. Stanislav Zeman, 

Ph.D., MBA  

2 ZS  ZT  

Úvod do léčebné 

pedagogiky  

6+0  Zk.  3  Mgr. Luboš Krninský, 

Ph.D.  

2 ZS    

Základy metodologie   6+0  Zp.  2  doc. Mgr. Alena 

Nohavová, Ph.D.  

2 ZS    

Dějiny umění III  16+2  Zk.  5  PhDr. Bc. Milan Pech, 

Ph.D.  

2 LS  ZT  

Praxe II  
  

30 + 

reflexe 10  

Zp.  4  Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej 

Alexandr Kronika  

2 LS    

Ateliér abreakčních technik  

II  

0+16  Zp.  4  PaedDr. Evžen Perout  2 LS    

Základy psychopatologie  10+4  Zk.  4  PhDr. Marta Franclová, 

Ph.D.  

2 LS  ZT  

Praktický výcvik v projektivní 

arte skupině II  

2+14  Zp.  4  PhDr. Yvona  

Mazehóová, Ph.D.  

(50%), Mgr. Luboš  

Krninský, Ph.D. (50%)  

2 LS  PZ  

Současné arteterapeutické 

směry  

10+0  Zp.  4  doc. PaedDr. Jan Slavík, 

CSc.  

2 LS  ZT  

Teorie barev  6+0  Zk.  3  PhDr. Bc. Milan Pech, 

Ph.D.  

2 LS  ZT  

Umění a psychoanalýza  
  

6+0  Zk.  3  PhDr. Bc. Milan Pech, 

Ph.D.  

3 ZS    

Výtvarná symbolika a 

symptom  

10+10  Zk.  4  MgA. Stanislav Zeman, 

Ph.D., MBA  

3 ZS  ZT  

Dějiny umění IV  
  

8+0  Zk.  2  PhDr. Bc. Milan Pech, 

Ph.D.  

3 ZS  ZT  

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

výtvarného výrazu  

6+4  Zk.  3  Mgr. Jana Kouřilová, 

Ph.D.  

3 ZS  ZT  

Krizová intervence  
  

4+4  Zp.  3  PhDr. Marta Franclová, 

Ph.D.  

3 ZS    

Interpretační (arte) postupy  

I  

     10+6  Zp.  4  PhDr. Yvona  

Mazehóová, Ph.D. 
(50%), Mgr. Luboš  
Krninský, Ph.D. (50%)  

3 ZS  ZT  

Ateliér kombinovaných 

technik a aktivit I  

0+10  Zp.  4  PaedDr. Evžen Perout  3 ZS    

Etické normy pro 

arteterapeuty  

6+0  Zp.  2  Mgr. Jana Kouřilová, 

Ph.D.  

3 ZS    

Dynamická psychoterapie  
  

6+0  Zp.  2  PhDr. Marta Franclová, 

Ph.D.  

3 ZS  ZT  

Arteterapeutické přístupy k 

dětem a dospívajícím  

4+4  Zk.  3  Mgr. Jana Kouřilová, 

Ph.D.  

3 LS    

Balintovské skupiny 

modifikované pro arteterapii  

2+10  Zp.  3  PhDr. Yvona  

Mazehóová, Ph.D.  

3 LS    

Ateliér kombinovaných 

technik a aktivit II  

0+14  Zk.  4  PaedDr. Evžen Perout  3 LS    

Interpretační (arte) postupy  

II  

10+10  Zk.  4  PhDr. Yvona  

Mazehóová, Ph.D.  

(50%), Mgr. Luboš  

Krninský, Ph.D. (50%)  

3 LS  ZT  

Praxe III  
  

30 + 12 

reflexe  

Zp.  4  Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej 

Alexandr Kronika  

3 LS    

Kvinternocolor  
  

12+12  Zk.  4  PhDr. Yvona  

Mazehóová, Ph.D.  

(50%), Mgr. Luboš  

Krninský, Ph.D. (50%)  

3 LS    

Zpracování bakalářské práce  0+0  Zp.  6  Vedoucí BP  3 LS    

  

Povinně volitelné předměty   

Povinně volitelné předměty – skupina 1 (cizí jazyk)  

Cizí jazyk – angličtina  0+0  Zk.  2  doc. PhDr. Lucie 

Betáková, Ph.D.  

2 LS    

Cizí jazyk – němčina   0+0  Zk.  2  doc. PaedDr. Hana 

Andrášová, Ph.D.  

2 LS    

Povinně volitelné předměty – skupina 2 (specializační předměty)  

Hlasové a řečové 

kompetence terapeuta   

0+9  Zp.  2  doc. Mgr. Alena 

Nohavová, Ph.D.  

    

Focusing  
  

0+9  Zp.  2  Mgr. Luboš Krninský, 

Ph.D.  

    

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/69.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/69.html
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https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/41.html
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Vedení terapeutického 

rozhovoru   

0+9  Zp.  2  Mgr. Jana Kouřilová, 

Ph.D.  

    

Relaxační a imaginativní 

techniky   

0+9  Zp.  2  PhDr. et PaedDr. Yvona 

Mazehóová, Ph.D.  

    

Práce s odbornými texty   
  

0+6  Zp.  2  PhDr. Bc. Milan Pech, 

Ph.D.  

    

Trojrozměrné výtvarné 
materiály v  
arteterapeutické praxi  

0+9  Zp.  2  PaedDr. Evžen Perout      

Některé otázky vývojové 

psychologie   

0+9  Zp.  2  Mgr. Jana Kouřilová, 

Ph.D.  

    

Videoterapie   
  

0+9  Zp.  2  MgA. Stanislav Zeman, 

Ph.D., MBA  

    

Dějiny umění v praxi  0+9  Zp.  2  PhDr. Bc. Milan Pech, 

Ph.D.  

    

Terapeutická práce se 

skupinou  

0+9  Zp.  2  Mgr. Luboš Krninský, 

Ph.D.  

    

Vybraná témata psychologie 

osobnosti  

0+9  Zp.  2  Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej 

Alexandr Kronika  

    

Psychologické aspekty  
pomáhajících profesí   
  

0+9  Zp.  2  Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej 

Alexandr Kronika  

    

Ve skupině 1 povinně volitelných předmětů si student vybírá jeden ze dvou předmětů (nutnost získat 
2 kredity).  
Ve skupině 2 povinně volitelných předmětů si student vybírá celkem 4 předměty v průběhu celého 

studia ideálně 1 předmět v každém semestru počínaje 2. rokem studia), nutno získat celkem 8 kreditů. 
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Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah  

Státní závěrečná zkouška obsahuje 3 předměty:  

• Arteterapeutická metodika a interpretační postupy  

• Psychologie a psychopatologie  

• Dějiny umění  

SZZ z Arteterapeutické metodiky a interpretačních postupů zjišťuje úrovně znalostí arteterapeutické 
metodiky a interpretačních postupů a na základě praktické aplikace znalostí na předložené výtvarné 
produkci. Student by měl být schopen na předložených artefaktech uplatnit znalost teoretických 
východisek a praktických dovedností vedení klienta. Měl by být schopen interpretovat produkci a 
stanovit pracovní hypotézu, určit míru výtvarné patologie (i v subklinické podobě) a doporučit 
odpovídající terapeutický postup i metodické vedení, které koresponduje s postupy intervenční 
arteterapie. Tematické okruhy k této části zkoušky jsou:  
1. Podoby kompoziční výstavby artefaktu s ohledem na dynamizující prvky v produkci.  

2. Práce s barvou a její symbolický obsah.  

3. Psychologická a výtvarná typologie klienta a její výtvarná morfologie.  

4. Účinné faktory v arteterapii.  

5. Výtvarná metafora emočně-kognitivního rozporu s odkazem ke stadiím ontogeneze 
výtvarného projevu (Lowenfeld) a ontogenetickému modelu uplatnitelnému v intervenční arteterapii.  
6. Ontogenetický model v arteterapii, jeho přesah k fylogenetické metafoře.  

7. Výtvarná symbolika a symptom, znaky výtvarného regresu, redukovanosti a fixace v produkci 
klienta, základní znakosloví výtvarné psychopatologie – horror vacui, ornamentální stereotypie, 
perseverace figurativního motivu, dekorativismus, geometrizace, lettrismus, neurotická kompoziční 
schémata apod.  
8. Metodické postupy a výtvarné vedení klienta uplatnitelné v intervenční arteterapii, rozdíl při 
jejich použití s ohledem na diagnózu a věk klienta.  
9. Obraz jako metafora – interpretační postupy při práci s artefaktem, latentní terapeutické a 
interpretační obsahy metodických postupů.  
10. Genetická rovina osobnosti – etapy psychosexuálního vývoje osobnosti, základní pojmy a 
jejich významy včetně příslušných ego defenzivních mechanismů a jejich funkce, výtvarné metafory 
infantilního ego vývoje.  
11. Sen a mechanismy snové práce jako paralela k procesu tvorby obrazu, podobnosti a rozdíly 
mezi procesem vzniku artefaktu a snovou prací.  
12. Výtvarný výraz – styl, stylizace, stylizační schéma, projekce a tzv. výtvarný posun.  
  
SZZ z Psychologie a psychopatologie prověřuje základní orientaci v níže uvedených tematických 
okruzích, schopnosti uvažovat nad nimi z teoretického i z praktického hlediska. Tematické okruhy 
zkoušky z Psychologie a psychopatologie jsou:  
1. Psychoterapie – základní pojmy, přístupy (humanistická psychoterapie, KBT atd.), specifika 
psychoterapie u dětí a dospělých, specifika psychoterapie u různých typů diagnóz; postavení 
arteterapie v rámci psychoterapie.  
2. Osobnost psychoterapeuta. Etika a morální hodnoty v psychoterapii. Kultivace a osobnostní 
rozvoj psychoterapeuta. Význam supervize.  
3. Psychoanalýza a neopsychoanalýza. Základní pojmy, principy a představitelé.  

4. Dynamická psychoterapie, Základní principy, shody a rozdíly s psychoanalýzou, klíčoví 
představitelé. 5. Sociální komunikace. Pygmalion-efekt, Golem-efekt v kontextu psychoterapie. 
Rozhovor v psychoterapii. Komunikační dovednosti.  
6. Duševní zdraví a psychohygiena. Syndrom vyhoření.  

 



 

7. Psychologická diagnostika. Rozdíl mezi klinickými a testovými metodami. Dělení 
psychodiagnostických metod. Standardizace a objektivita testových metod.  
8. Projekce – vysvětlení pojmu. Využití projekce v rámci psychodiagnostiky. Projektivní metody v 
psychodiagnostice dětí a dospělých – dělení projektivních metod (s důrazem na kresebné projektivní 
metody), rizika použití projektivních metod. Přínos psychodiagnostiky pro arteterapii.  
9. Zátěž a krize. Druhy krizí, krizová intervence, možnosti uplatnění arteterapie v rámci krizové 
intervence. Základní typy zátěžových situací (frustrace, stres, konflikt, deprivace) a mechanismy 
adaptace na ně (copingové strategie, obranné mechanismy).  
10. Osobnost, biopsychosociální a spirituální rozměr osobnosti, poruchy osobnosti (dělení, 
možnosti terapie, využití arteterapie).  
11. Emoce – základní charakteristika, přístupy, vývoj emocí a faktory, které ho ovlivňují, poruchy 
emocí a motivace, afektivní poruchy.  
12. Motivace. Pojetí motivace v psychodynamických a nepsychodynamických směrech. Motivace v 
kontextu psychoterapie.  
13. Kognitivní procesy. Kognitivní vývoj a faktory, které ho ovlivňují. Poruchy kognitivního vývoje. 
Demence a mentální retardace (projevy, typy, charakteristika výtvarného projevu a využití arteterapie).  
14. Představy, fantazie (a jejich vývojová specifika), tvořivost, faktory ovlivňující vývoj tvořivosti.  

Konvergentní vs. divergentní myšlení.  

15. Neurotické poruchy (příčiny, projevy, teoretické přístupy, terapie, využití arteterapie).  

16. Psychotické poruchy a schizofrenie (příčiny, projevy, možnosti terapie, charakteristika 
výtvarného projevu a využití arteterapie v terapii psychotiků).  
17. Poruchy příjmu potravy (příčiny, projevy, terapie, možnosti arteterapie, charakteristika 
výtvarného projevu osob s poruchami příjmu potravy).  
18. Závislostní chování, návykové a impulzivní poruchy (alkoholové a nealkoholové závislosti, 
patologické hráčství a další varianty návykového a impulzivního chování, příčiny, terapie, využití 
arteterapie, charakteristika výtvarného projevu).  
19. Psychosomatika (předpoklady vzniku psychosomatických poruch, terapie, možnosti 

arteterapie).  

20. Periodizace vývoje jedince, charakteristika jednotlivých vývojových etap.  

21. Základní teorie vývoje (Piaget, Erikson, Freud, Kohlberg, Mahlerová).  

22. Sociální vlivy na utváření jedince. Rodina, škola, vrstevnická skupina atd. Primární a sekundární 
socializace.  
23. Potíže dětí v kontextu školní docházky (specifické poruchy učení a chování, neurotické obtíže, 
výchovné problémy, potíže v třídním kolektivu apod.).  
24. Období stáří, specifika seniorského věku. Existenciální témata. Sociální kontext stáří. Specifika 
terapeutické práce se seniory.  
  
SZZ z předmětu Dějiny umění zjišťuje znalostí dějin umění a schopnosti studenta aplikovat tyto znalosti 
na arteterapeutickou problematiku. Kromě základních věcných vědomostí se hodnotí i schopnost 
transferu do psychologické problematiky a jejího výtvarného vyjádření. Tematické okruhy zkoušky 
Dějiny umění jsou:  
1. Pravěké "umění". Obraz a magie – perspektiva pravěkých maleb  

2. Antické "umění". Egypt a Řecko – socha a magie – lidské tělo jako systém proporcí – antické 
iluzívní malířství – římský sochařský portrét  
3. Rané křesťanství a Byzanc. Pozdně římské umění: Klasicismus, naturalismus a abstrakce – vztah 
křesťanství k obrazu – teologie ikony a klasicismus byzantského umění  
4. Středověké "umění". Konceptualismus raně středověkého zobrazení – realismus 13. století – 
Giotto a Simone Martini – zdokonalování perspektivy ve 14. století: Itálie a Střední Evropa (Mistr 
Vyšebrodského cyklu, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře) - nové obrazové typy a mystika 14. 
století – mezinárodní sloh kolem roku 1400  
5. Flámská a italská renesance. Brunelleschi a objev centrální perspektivy – Masaccio, Ucello a 

Piero della Francesca - L. B. Alberti a kodifikace neoklasické estetiky – Robert Campin, bratři Eyckové a 



 

Rogier van der Weiden: skrytý symbolismus a realismus detailu – využití grafiky – pozdně gotické 

sochařství  

6. Italský a středoevropský manýrismus. Vrcholná renesance a proměny funkce obrazu ve 20. letech 16. 

století: Leonardo. Michelangelo, Raffael a jeho žáci: Giulio Romano - G. Vasari a nová estetika 16. století – umění 

na dvoře Rudolfa II. - manýristická barevnost  

7. Baroko. Obraz jako součást propagandy, útok na diváka – Caravaggio a Bernini – světlo, barva a 

perspektiva v 17. a 18. století – William Blake: osobní symbolika a mytologie jako vyjádření pozice jedince na prahu 

industriální éry  

8. 19. století a rozvoj technických obrazů daguerrotypie a fotografie – od realismu k impresionismu a 

postimpresionismu: Gauguin, van Gogh, Seurat  

9. Avantgardy 1. poloviny 20. století. Kubismus, expresionismus a abstrakce: Picasso, Matisse, Kupka, 

Kandinsky – vliv fotografie a filmu – klasicismus diktátorských režimů a jeho patologický potenciál  

10. Druhá polovina 20. století a vliv nových médií  



 

Další studijní povinnosti  

Kromě standardních studijních povinností studenti procházejí v průběhu studia sebezkušeností, která 
je nutným předpokladem pro práci v pomáhajících profesích – v tomto smyslu se očekává ochota 
studentů pracovat na rozvoji své vlastní osobnosti, včetně rozvíjení výtvarného projevu, komunikačních 
a dalších kompetencí.    
Praxe v odborných zařízeních je součástí studia. Podmínkou k absolvování oboru je splnění 30 hodin 
praxe v každém ze tří ročníků. S tím, jak student postupně získává znalosti v oboru, se tříbí i jeho pozice 
praktikanta na zvolených pracovištích. V 1. ročníku je praxe formou „náslechu“ (pozorování) v 
organizaci, kde se realizuje arteterapeutická činnost či podpora a kultivace výtvarného vyjadřování v 
širším slova smyslu (např. arteterapeutické dílny, arteterapeutické aktivity v rámci ergoterapie či 
socializace apod.). V dalších ročnících si studenti postupně sami zkouší arteterapeutickou práci (tak, jak 
jim to umožňuje charakter pracoviště) a aplikují své vlastní vědomosti a dovednosti získané v rámci 
studia většinou formou asistence při práci arteterapeuta. V každém roce je splnění praxe spojeno také 
se supervizí praxe, která je společným sdílením zkušeností z praxe v rámci ročníku, reflexí zkušeností a 
sebereflexí své pozice v rámci arteterapeutické profese. Studenti mohou vykonávat praxi v sociálních, 
školských, zdravotnických či jiných organizacích, které nabízejí arteterapii. Praxe si studenti zajišťují 
sami (příp. s podporou vyučujících AA), na většině pracovišť se mohou (aspoň neformálně) opírat o 
dřívější absolventy AA (arteterapeutická obec v Čechách je poměrně úzká, pedagogové AA mají 
většinou kontakty s arteterapeuty, u nichž studenti vykonávají praxi).  
  

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací  

BP je možno vypracovat jednak k praktickým tématům (vztaženým ke konkrétní terapeutické, resp. 
arteterapeutické práci studenta s klientem a k reflexi této práce; mohou mít formu např. kvalitativního 
výzkumu či kasuistické studie) či ve vztahu k teoretickým otázkám (teoretická témata z oblasti 
psychoterapie, arteterapie či dějin umění).   
Některé obhájené BP:  

Arteterapeutická skupina pro děti v náročných životních situacích  

Interpretace tématu Šípkové Růženky z pohledu hlubinné psychologie  

Možnosti využití arteterapeutických postupů u válečných veteránů po návratu z mise  

Arteterapie se závislou klientkou vydělávající si prostitucí  

Výtvarná metafora agrese v tvorbě dětí mladšího školního věku  
  
Vzhledem k citlivým osobním datům v bakalářských pracích jsou v elektronické podobě v IS STAG 

zveřejněna zadání prací, jejich anotace a posudky. Plné texty prací jsou zpřístupněny na požádání a 

pod supervizí na pracovišti AA.    

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací  

  

 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah  
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https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f#prohlizeniContent


 

Vysvětlující poznámky k Charakteristice studijních předmětů:  

Rozsah předmětu: vždy uváděn v podobě: počet hodin přednášek + počet hodin seminářů  

Rozsah konuzltací (soustředění): není stanoven, odvíjí se od potřeb studentů  

  

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Výcvik v analýze výtvarného díla I  

Typ předmětu  PZ  dop. ročník / 

semestr  

1/ZS  

Rozsah studijního předmětu  4+6  Kreditů  3  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Aktivní účast, vlastní výtvarná produkce – zpracování souboru témat z oblasti mýtů, bájí, pohádek a osobní 
historie, který je studijním materiálem.  
  

Garant předmětu  Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

50 % (přednášky)  
50 % (semináře)  

Vyučující  

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D., Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět pomáhá studentům osvojit si analýzu artefaktu se zaměřením na výtvarnou řeč jako formu 
vyjadřované myšlenky. Analýza se věnuje výtvarnému záměru a jeho provedení, tj. kompozici, barevnosti, 
kresebnosti či malířskosti artefaktu, jeho předmětnosti či abstraktnosti; způsobu budování prostoru, poměru 
mezi expresí a impresí, případné fantasknosti, manýře, dekorativnosti, geometrickému stylu, ilustrativnosti, 
kýčovitosti, rukopisu, struktuře, textuře, šerosvitu aj. V seminářích se studenti průběžně cvičí ve schopnosti 
uchopení výtvarné produkce jako formy vyjadřovaných myšlenek, učí se sledovat a komentovat: 1. na jaké 
výtvarné úrovni autor zpracovává svou myšlenku (ontogeneze výtvarného projevu); 2. do jaké míry zvnitřnil 
okolní prostor a jeho principy (logika, kauzalita, hierarchie); 3. míru autorovy distance mezi realitou vnější a 
psychickou.   

  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:   

Bettelheim, B. (2017). Za tajemstvím pohádek. Praha: Portál.   

Černoušek, M. (2019). Děti a svět pohádek. Kouzlo vyprávěného slova. Praha: Portál.  
Franz, M.-L. von (2015). Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 2015.  

Kast, V. (2014). Dynamika symbolů. Základy jungovské psychoterapie. Praha: Portál.  

Kyzour, M. (1969/1970). O krizových jevech v dětské kresbě a malbě. Estetická výchova, 11(2–3), s. 35–42.  
Lhotová, M., Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál.  Riedel, 
I. (2002). Obrazy v terapii, umění a náboženství. Praha: Portál.  
  

Doporučená:  
Baleka, J. (1997). Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha: Academia.  
Freud, S. (1998). Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek.  
Mertlík, R. (2014). Starověké báje a pověsti. Praha: Argo.  

Mráz, B., Mrázová, M. (1988). Encyklopedie světového malířství. Praha: Academia.  



 

Olbracht, I. (1990). Čtení z Biblí kralické. Praha: Vyšehrad.  

Petiška, E. (2017). Staré řecké báje a pověsti. Praha: Argo.  

 Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  6  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta.  

  
     



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Úvod do arteterapie  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

1/ZS  

Rozsah studijního předmětu  21+0  Kreditů  5  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Seminární práce – esej (cca 10 stran) probírající jedno z přednášených témat na základě vlastní volby 

studenta z předloženého seznamu; ústní zkouška; kolokvium  

Garant předmětu  doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět poskytne studentům výchozí znalosti o těch charakteristikách a funkcích výtvarného projevu, které 
podmiňují psychoterapeutickou nebo socioterapeutickou účinnost a diagnostické možnosti arteterapie.  
  

Základní témata:  

1. Výtvarný projev v arteterapii jako symbolický tvůrčí prostředek vyjadřování, sdělování a sdílení. 
Denotace, exemplifikace, exprese a imprese ve výtvarném projevu.   
2. Problém zprostředkování významu ve výtvarném projevu. Reflexe a dialogická komunikace v 
arteterapii.  3. Výtvarný zážitek v arteterapii, jeho obsah a jeho komponenty: významová, konstruktivní, 
empatická, prožitková.   
4. Teorie fikčních světů v uměleckých oborech – výtvarný projev jako nástroj světatvorby (N. Goodman) 
ve fikci a ve světě reálných možností. Paralely s Winnicotovým konceptem potenciálního prostoru, Bowlbyho 
teorií attachmentu a zážitkovými modalitami (podle Fonagy; Targetová).  
5. Prameny výtvarného vyjadřování v souvislostech fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu v 
kontextu teoretických přístupů v arteterapii. Psychodynamický, humanistický, kognitivně-behaviorální model 
výtvarné tvorby a její interpretace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Rubin, J. A. (ed.) (2008). Přístupy v arteterapii. Teorie a technika. Praha: Triton.  

Slavík, J. (2001). Umění zážitku, zážitek umění. Teorie a praxe artefiletiky. I. díl. Praha: PedF UK.  

Slavík, J., Wawrosz, P. (2004). Umění zážitku, zážitek umění. Teorie a praxe artefiletiky. II. díl. Praha: PedF UK. 
Zuska, V. (2001). Estetika. Praha: Triton.  
  

Doporučená:  

Goodman, N. (2007). Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha: Academia.  

Goodman, N. (1996). Způsoby světatvorby. Bratislava: Archa.  

Kulka, T., Ciporanov, D. (eds.) (2010). Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec: 
Pavel Mervart.  
Šicková-Fabrici, J. (2002). Základy arteterapie. Praha: Portál.  

  

 Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  21  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou.  

  
     



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Dějiny umění I  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

1/ZS  

Rozsah studijního předmětu  13+2  kreditů  5  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Docházka, písemný test a seminární práce  

Garant předmětu  PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřen na pravěké, starověké a středověké umění. Jeho cílem je seznámit studenty se základními 
pojmy oboru (umění, magie, obrazový realismus, ikonoklasmus), pomoci jim pochopit význam umění v lidské 
společnosti a porozumět souvislostem mezi společností a její výtvarnou kulturou. Výuka je rozdělena do 
několika bloků. Postupuje se od prvních výtvarných projevů v pravěku, přes vybrané starověké kultury Blízkého 
Východu, Řecko a Řím, dále raně křesťanské umění až po středověké umění (předrománský, románský a 
gotický sloh). Předmět má ukázat proměny umění ve sledovaných obdobích a kulturách, přičemž chce 
poukázat na některá krizová období jeho vývoje (např. ikonoklasmus).   

  
  

   Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bandmann, G. (2005). Early medieval architecture as bearer of meaning. New York: Columbia University Press. 

Caviness, M. H. (2001). Art in the medieval West and its audience. Aldershot: Ashgate.  

Davis, W. (1997). Symboly v dějinách a jejich objevování. In: Kesner, L. (ed.): Vizuální teorie. Současné 

angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany: H & H., s. 49–66. 

Gombrich, E. H. (2001). Příběh umění. Praha: Argo. 

Ježek, V. (2016). Byzantský zápas o ikonu. O problematike východoeurópskeho symbolizmu. Prešov: Prešovská 

univerzita. 

Kalina, P. (2005). Dějiny středověké architektury. Praha: Vydavatelství ČVUT. 

Kidson, P. (1973). Románské a gotické umění. Praha: Artia.  

Lassus, J. (1971). Raně křesťanské a byzantské umění. Praha: Artia. 

Lewis-Williams, J. D. (2007). Mysl v jeskyni. Vědomí a původ umění. Praha: Academia. 

Nees, L. (2002). Early Medieval Art. Oxford: Oxford University Press. 

Strong, D. E. (1970). Antické umění. Praha: Artia. 

Žegin, L. F. (1980). Jazyk malířského díla. Praha: Odeon. 

 

Doporučená: 

Baltrušaitis, J. (2008). Fantastický středověk. Antické a exotické prvky v gotickém umění. Praha: Jitro. 



 

Bouzek, J. (1994). O mýtu k logu. Praha: Hermann & synové.  

Bouzek, J. (2009). Umění a myšlení. Praha: Triton. 

Elsner, J. (2018). The art of the Roman Empire AD 100–450. Oxford, New York: Oxford University Press. 

Gombrich, H. E. (2019). Umění a iluze. Praha: Argo. 

Hsü Kuo-huang (2007). Deset zastavení s čínským obrazem. Praha: DgarmaGaia. 

Kessler, H. L. (2004). Seeing medieval art. Ontario: Broadview Press. 

Le Goff, J. (2005). Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad. 

Ohler, N. (2006). Katedrála: náboženství, politika, architektura, dějiny. Jinočany: H & H. 

Panofsky, E. (2013). Význam ve výtvarném umění. Praha: Academia. 

Royt, J., Šedinová, H. (1998). Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha: Mladá 

fronta. 

Zemánek, J. (2003). Ejhle, světlo! Brno: Kant. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 13 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Po předchozí domluvě je možná osobní konzultace. Jinak komunikace probíhá prostřednictvím elektronické 

pošty. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebezkušenostní ateliér I 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0+15 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce, zpracování tematických artefaktů, požadována pravidelná účast na ateliérové činnosti. 

Garant předmětu PaedDr. Evžen Perout 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 %  

Vyučující 

PaedDr. Evžen Perout 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je rekapitulací předchozí získané výtvarné zkušenosti a výtvarného školení. Při zpracování 

zadávaných témat je preferováno využití iluzivního a figurativního prvku, sledován je způsob práce s barvou. 

Postupně je uplatňována korektivní metodická instrukce. Doporučenou technikou je kombinovaná technika 

– akvarel, tempera, barevné tuše. Výuka probíhá blokově, formou dvouhodinové ateliérové činnosti. 

Průběžně poskytovaná metodická instrukce o vytváření kompozice obrazu, znázorňování objemu předmětů, 

zvládnutí perspektivy, uplatnění barev, malířských technik se u studenta vytváří schopnost výtvarného 

vyjadřování a kultivuje dosavadní výtvarný výraz. Zadávaná témata jsou volena dle Tematického a 

námětového diáře s ohledem na aktuální období kalendářního roku, pranostiky, svátky či typické činnosti. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Civardi, G. (2013). Kreslíme krajinu. Technika, kompozice, metody. Prahy: Svojtka. 

David, J. (1993). Výtvarná výchova jako smyslový a duchovní fenomén. Polička: Fantisk.  

Lhotová, M., Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál. 

Roeselová, V. (2004). Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah. 

Šicková-Fabrici, J. (2016). Základy arteterapie. Praha: Portál.  

Doporučená: 

Moon, C. H. (2010). Materials and Art Media in the Art Therapy. New York: Routledge Tailor and Francis 

Group.  

Rubin, J. A. (2015). Introduction to Art Therapy. New York, London: Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Autobiografická tvorba a její interpretace I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/ZS 



 

Rozsah studijního předmětu 10+5 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování zadaného souboru výtvarných témat a jejich interpretace ve skupině, aktivní účast. 

Garant předmětu PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50 % 

Vyučující 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D., Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zaměřuje na výtvarné zpracování souboru témat, které je víceméně mimovolným zobrazením 

významných biografických událostí, způsobů prožívání a vzorců chování. Dále na reflexi či introspekci autora 

artefaktů navazuje skupina svými asociativními empatickými představami a formuluje interpretační 

domněnky. Student vypracovává soubor zadaných výtvarných témat, která jsou víceméně mimovolným 

zobrazením významných biografických událostí, způsobů prožívání a vzorců chování. Svou výtvarnou produkci 

poté předkládá k interpretaci. V jejím průběhu na reflexi či introspekci autora artefaktů navazuje skupina 

svými asociativními empatickými představami a formuluje interpretační domněnky. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Mitchell, S. A., Blacková, M. J. (1999). Freud a po Freudovi. Praha: Triton.  

Prochaska, J. O., Norcross, J.C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada. 

Yalom, I. D. (2007). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

Kratochvíl, S. (1995). Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén.  

Rieger, Z. (1998). Loď skupiny. Praha: Konfrontace.  

Roberts, J., Pines, M. (1998). Skupinová analýza v praxi. Praha: Psychoanalytické nakladatelství. 

Slavík, J. (1997). Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum. 

Timulák, L. (2005). Současný výzkum psychoterapie. Praha: Triton.  

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

Zeig, J. K. (2005). Umění psychoterapie. Praha: Portál. 

 

 

 

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta. 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Úvod do psychologie  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

1/ZS  

Rozsah studijního předmětu  17+0  kreditů  5  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška   Forma výuky  Přednáška   

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Znalostní test  

Garant předmětu  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět je základním uvedením do oboru psychologie. Studenti po absolvování kurzu ovládají základní 
psychologickou terminologii, mají orientační přehled o vývoji psychologie jako vědecké disciplíny, dovedou 
stručně charakterizovat hlavní přístupy v současné psychologii. Umí zejména použít osvojených pojmů a 
výkladových modelů k popisu a vysvětlení chování a prožívání člověka v každodenních situacích. Studenti 
pokračují po přednáškách v samostudiu s oporou o distanční materiály, dílčí otázky konzultují v přímé výuce 
při soustředěních nebo elektronicky.  
  

Přednášky orientují studenty v následujících tématech:  

Metody a etické otázky psychologie jako vědy a jako profesní disciplíny.   

Vývoj psychologických přístupů ke zkoumání duševního života.   

Biologická a sociokulturní determinace psychiky.   

Senzorické procesy, vnímání.   

Představy a fantazie, denní snění.   

Vědomí, změněné stavy vědomí.   

Učení. Paměť.   

Myšlení a řeč.   

Emoce.   

Motivace.   

Schopnosti, inteligence.   

Osobnost a psychologické přístupy k ní. Stres a jeho zvládání.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.  

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a 
Hilgarda. Praha: Portál.  
  

Doporučená:  

Slaterová, L. (2008). Pandořina skřínka. Praha: Argo.  

Goleman, D. (2013). Pozornost. Brno: Melvil.  

Kassin, S. (2007). Psychologie. Brno: Computer press.  

  

Studijní opora – kurs https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=299  

 Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  17  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Studenti mají k dispozici kurs v prostředí Moodle, s vyučujícím se setkávají na přednáškách a individuálních 

konzultacích, případně komunikují emailem. Vzájemná komunikace studentů se děje v průběhu soustředění a 

elektronickou formou.  

  
     

https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=299
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=299
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=299


 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Teorie kultury  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

1/ZS  

Rozsah studijního předmětu  6+0  kreditů  3  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Test, písemná práce  

Garant předmětu  PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět se zabývá strukturální a historickou analýzou kultury, zejména pokud jde o měnící se vztah k 
základním kategoriím času a prostoru. Výuka je organizována blokově. V první části se studenti seznámí se 
základními pojmy teorie kultury, druhá je zaměřena historicky. Kromě zrodu a vývoje pojmu kultura bude 
pozornost soustředěna na problematiku psychologické antropologie, na vliv psychoanalýzy na kulturní 
antropologii nebo na dopad postmoderní situace na teorii kultury.  
  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Belting, H. (2011). An anthropology of images. Picture, medium, body. Oxford: Princeton University Press.  

Eagleton, T. (2001). Idea kultury. Brno: Host.  

Komárek, S. (2008). Příroda a kultura. Svět jevů a svět interpretací. Praha: Academia.  

Kupka, M. (2007). Vybrané kapitoly z kulturní antropologie. Olomouc: Univerzita Palackého.  

Lewis-Williams, J.D. (2007). Mysl v jeskyni. Vědomí a původ umění, Praha: Academia.  

Půtová, B., Soukup, V. (2010). Evoluce člověka a pravěké umění. Praha: PedF UK.  

Soukup, V. (2011). Antropologie. Teorie kultury a člověka, Praha: Portál.  

Soukup, V. (2000). Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál. Svoboda, 
J. A. (2011). Počátky umění. Praha: Academia.  
  

Doporučená:   

Aumont, J. (2010). Obraz. Praha: AMU.  

Bacci, F., Melcher, D. (2013). Art and the senses. Oxford: Oxford University Press.  

Burt, B. (2013). World art. An introduction to the art in artifacts. London, New York, New Dehli, Sydney: 
Bloomsbury.  
Dungel, J. (2020). Biologie umění. Praha: Academia.  

Forge, A. (2017). Style and meaning. Essays on the antropology of art. Leiden: Sidestone Press. Charbonnier, 
G. (2014). Hovory s Lévy-Straussem. O antropologii, strukturalismu, moderním umění a budoucnosti 
malířství. Brno: Barrister & Principal.  
McRobbie, A. (2006). Aktuální témata kulturálních studií. Praha: Portál.  

  

     
 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  6  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Po předchozí domluvě je možná osobní konzultace. Jinak komunikace probíhá prostřednictvím elektronické 

pošty.  

  
     



 

  

 

     
 

 

 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Výcvik v analýze výtvarného díla II  

Typ předmětu  PZ  dop. ročník / 

semestr  

1/LS  

Rozsah studijního předmětu  4+16  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Prerekvizita: Výcvik v analýze výtvarného díla I.  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Aktivní účast, vlastní výtvarná produkce – zpracování souboru témat z oblasti mýtů, bájí, pohádek a osobní 

historie, který je studijním materiálem.  

Garant předmětu  Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

50 % (přednášky)  
50 % (semináře)  

Vyučující  

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D., Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět pomáhá studentům osvojit si analýzu artefaktu se zaměřením na výtvarnou řeč jako formu 
vyjadřované myšlenky. Analýza se věnuje výtvarnému záměru a jeho provedení, tj. kompozici, barevnosti, 
kresebnosti či malířskosti artefaktu, jeho předmětnosti či abstraktnosti; způsobu budování prostoru, poměru 
mezi expresí a impresí, případné fantasknosti, manýře, dekorativnosti, geometrickému stylu, ilustrativnosti, 
kýčovitosti, rukopisu, struktuře, textuře, šerosvitu aj. V seminářích se studenti průběžně cvičí ve schopnosti 
uchopení výtvarné produkce jako formy vyjadřovaných myšlenek, učí se sledovat a komentovat: 1. na jaké 
výtvarné úrovni autor zpracovává svou myšlenku (ontogeneze výtvarného projevu); 2. do jaké míry zvnitřnil 
okolní prostor a jeho principy logika, kauzalita, hierarchie); 3. míru autorovy distance mezi realitou vnější a 
psychickou.   

  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:   

Bettelheim, B. (2017). Za tajemstvím pohádek. Praha: Portál.   

Černoušek, M. (2019). Děti a svět pohádek. Kouzlo vyprávěného slova. Praha: Portál.  
Franz, M.-L. von (2015). Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál.  

Kast, V. (2014). Dynamika symbolů. Základy jungovské psychoterapie. Praha: Portál.  
Kyzour, M. (1969/1970). O krizových jevech v dětské kresbě a malbě. Estetická výchova, 11(2–3), s. 35–42.  
Lhotová, M., Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál.  
Riedel, I. (2002). Obrazy v terapii, umění a náboženství. Praha: Portál.  
  

Doporučená:  
Baleka, J. (1997). Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha: Academia.  
Freud, S. (1998). Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek.  
Mertlík, R. (2014). Starověké báje a pověsti. Praha: Argo.  

Mráz, B., Mrázová, M. (1988). Encyklopedie světového malířství. Praha: Academia.  
Olbracht, I. (1990). Čtení z Biblí kralické. Praha: Vyšehrad. 

Petiška, E. (2017). Staré řecké báje a pověsti. Praha: Argo.  
  



 

  
    

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  16  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta.  

  
     



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Autobiografická tvorba a její interpretace II  

Typ předmětu  PZ  dop. ročník / 

semestr  

1/LS  

Rozsah studijního předmětu  10+5  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Prerekvizita: Autobiografická tvorba a její interpretace I  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Interpretace vypracovaného souboru výtvarných témat ve skupině, seminární práce, aktivní účast.  

Garant předmětu  PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

50 % (přednášky)  

50 % (semináře)  

Vyučující  

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D., Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět navazuje na předmět Autobiografická tvorba a její interpretace I a prohlubuje schopnost zaměřit se 
na vnímání hlubších vrstev artefaktu. Výtvarné zpracování souboru témat je víceméně mimovolným 
zobrazením významných biografických událostí, způsobů prožívání a vzorců chování. Student vypracovává 
soubor zadaných výtvarných témat, která jsou zobrazením významných biografických událostí, způsobů 
prožívání a vzorců chování. 2–3x během dvou semestrů svou výtvarnou produkci předkládá k interpretaci. V 
jejím průběhu na reflexi či introspekci autora artefaktů navazuje skupina svými asociativními empatickými 
představami a formuluje interpretační domněnky.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Mitchell, S. A., Blacková, M. J. (1999). Freud a po Freudovi. Praha: Triton.   

Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada. Yalom, 
I. D. (2007). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál.  
  

Doporučená:  

Babyrádová, H. (1999). Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: PF MU.  

Case, C., Dalley, T. (2006). The Handbook of Art Therapy. London and New York: Routledge Taylor and Francis 
Group.   
Fontana, D. (1994). Tajemný jazyk symbolů. Praha a Litomyšl: Paseka.  

Kol. autorů (2000). Současná arteterapie v České republice a zahraničí. Praha: PF UK.  

Kratochvíl, S. (1995). Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén.   

Liebmann, M. (2005). Skupinová arteterapie. Praha: Portál.  

Rieger, Z. (1998). Loď skupiny. Praha: Konfrontace.   

Roberts, J., Pines, M. (1998). Skupinová analýza v praxi. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.  

Skaife, S., Huet, V. (eds.) (1998). Art Psychotherapy Group. Between pictures and words. London and New York:  

Routledge.  

Slavík, J. (1997). Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum.  

Šicková – Fabrici, J. (2002).  Základy arteterapie. Praha: Portál.  

Timulák, L. (2005). Současný výzkum psychoterapie. Praha: Triton.   

Yalom, I. D. (2006).  Existenciální psychoterapie. Praha: Portál.  Zeig, 
J. K. (2005). Umění psychoterapie. Praha: Portál.  
  

 Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  15  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebezkušenostní ateliér II 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0+15 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Sebezkušenostní ateliér I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování tematických artefaktů. Prezentace a rozbor výtvarné tvorby, hodnocení – sebereflexe, pravidelná 

účast na ateliérové činnosti. 

Garant předmětu PaedDr. Evžen Perout 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 %  

Vyučující 

PaedDr. Evžen Perout 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na rozvoj instrumentálních dovedností a teoretických poznatků uplatňovaných ve 

výtvarném projevu, stimulace tvořivosti, prohloubení emočního a intelektuálního vhledu.  Ve vztahu k tvorbě 

studentů jsou sledovány vývojové aspekty (ontogeze) výtvarného projevu, možné stylové odkazy či 

podobnosti a jejich proměna, formální aspekty, zachycení pohybu a symbolika pohybu, typ kompozičního 

řešení apod.  

Ateliérová činnost probíhá pravidelně v dvouhodinových blocích, uplatňovaná metodická instrukce poskytuje 

poučení pro práci s iluzivním aspektem artefaktu, komentovány jsou preference a polarita ve volbě barev, 

převažující kompoziční a stylové vzorce. Jako východisko pro výtvarné zpracování jsou využita témata 

odkazující k folklorní tradici, pranostikám a aktivitám v průběhu kalendářního roku. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Arnheim, R. (2004). Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. Berkley: University of 

California Press.  

Beger, J. (2016). Způsoby vidění. Praha: Labyrint. 

Kentová, S. (2020). Kompozice. Bratislava: Perfekt. 

Malchiodi, C. A. (1998). Understanding Children´s Drawings. New York: The Guilford Press. 

Slavík, J. (2001). Umění zážitku, zážitek umění I. Praha: PedF UK. 

Slavík, J., Wawrozs, P. (2004). Umění zážitku, zážitek umění II. Praha: PedF UK. 

 

Doporučená:  

Baleka, J. (2005). Vlevo a vpravo ve výtvarném umění. Praha: Academia. 

Stern, A. (2019). Malování jako hra a přirozená stopa. Praha: Malvern. 

Šicková-Fabrici, J. (2006). Arteterapia – úžitkové umenie? Bratislava: Petrus. 

 

 

 

 

 

 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny umění II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 16+2 kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Dějiny umění I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka, písemný test a seminární práce 

Garant předmětu PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá uměním italské a severské renesance a baroka. Seznamuje studenty se zásadami 

renesančního iluzionismu (perspektiva, teorie proporcí) a jejich konkrétním uplatňováním. Výuka je rozdělena 

do dvou bloků. První je věnován renesanci, druhý baroku. Důraz je kladen rovněž na rozvoj nových médií 

(knihtisk, grafika), jejich význam pro dynamiku vizuální kultury a také na vztah umění, politiky a náboženství 

v 16., 17. a 18. století v Evropě. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Francastel, P. (2003). Malířství a společnost. Malířský prostor od renesance ke kubismu. Brno: Barrister & 

Principal. 

Gombrich, E. H. (2001). Příběh umění. Praha: Argo. 

Gombrich, H. E. (2019). Umění a iluze. Praha: Argo. 

Kalina, P. (2009). Benedikt Ried a počátky záalpské renesance. Praha: Academia. 

Manguel, A. (2008). Čtení obrazů. O čem přemýšlíme, když se díváme na obrazy. Brno: Host. 

Martindale, A. (1972). Člověk a renesance. Praha: Artia. 

Mikš, F. (2010). Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění. Brno: Barrister & Principal. 

Panofsky, E. (2013). Význam ve výtvarném umění. Praha: Academia. 

Preiss, P. (1974). Panoráma manýrismu. Praha: Odeon. 

Welch, E. (1997). Art in Renaissance Italy 1350–1500. Oxford: Oxford University Press. 

 

Doporučená: 

Elkins, J. (2007). Proč lidé pláčou před obrazy. Praha: Academia.  

Garin, E. (2003). Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad. 

Giorgio, V. (1998). Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. Praha: Mladá fronta. 

Kaufmann, T. D. (2009). Archimboldo. Visual jokes, natural history, and stilllife painting. Chicago, London: 

University of Chicago Press. 

Kris, E., Kurz, O. (2008). Legenda o umělci. Historický pokus. Řevnice: Arbor vitae. 

Preiss, P. (1967). Giuseppe Arcimboldo. Praha: NČSVU.  

Toman, R. (2000). Umění italské renesance. Praha: Slovart. 

Vojvodík, J. (2008). Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha: Argo. 



 

Zöllner, F. (2008). Michelangelo. Praha: Slovart. 

Zöllner F. (2011). Leonardo da Vinci. Praha: Slovart. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Po předchozí domluvě je možná osobní konzultace. Jinak komunikace probíhá prostřednictvím elektronické 

pošty. 

 

 

    



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Praxe v zařízení I  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

1/LS  

Rozsah studijního předmětu  30 h + 9 h reflexe  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet   Forma výuky  Odborná praxe, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Absolvování povinné praxe v rozsahu 30 hodin. Dodržení stanoveného počtu absencí během výuky, aktivní 
účast při výuce. Kontrola dokumentů odevzdaných studentem: zprávy a reflexe z praxe, potvrzených smluv o 
absolvované praxi, příp. kazuistiky sledovaných případů.  
  

Garant předmětu  Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika  

  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

  

Vyučující  

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika  

Stručná anotace předmětu  

Předmět umožní studentovi seznámit se s odborným pracovištěm (zdravotnická, školská, poradenská aj. 
zařízení); jeho obsahem, strukturou a službami, které poskytuje klientům, dále praktické seznámení s 
problematikou arteterapeutické práce. Student porozumí systému terénní práce, osvojí si základní znalosti z 
oblasti neziskových organizací. Zejména se ale seznámí s podobou a účinností arteterapeutických přístupů ve 
zdravotnických, školských, poradenských zařízeních a získá představu o možnostech a uplatnění 
arteterapeutických postupů na konkrétních pracovištích.  
  

Student v rámci předmětu absolvuje praxi v arteterapeutické komunitě formou náslechů. Rozsah praxe je 

třicet hodin, absolvování student doloží potvrzením od příslušného pracoviště. Student dále odevzdá písemné 

reflexivní hodnocení. Předpokladem pro úspěšný průběh praxe je sebezkušenostní prožitek příslušného 

studenta v ročníkové komunitě, studentova znalost etických zásad v pomáhajících profesích a základní 

literatury ve vztahu k předmětu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná  

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky (1994). Společnost sociálních pracovníků ČR.  

Havrdová, Z. (1999). Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium.  

Matoušek, O. (2003). Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.  

Schmidbauer, W. (2000). Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál.  

Doporučená  

Hawkins, P., Shonet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál.  

Musil, L. (2004). Ráda bych Vám pomohla, ale… Brno: Marek Zeman.  

Šimek, A. (ed.) (2004). Supervize – kasuistiky. Praha: Triton.  

 Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  9  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Primárně během výuky (rozvrhovaných hodin v rámci semestru), případně během individuálně smluvených 
konzultačních hodin. Kontakty (mail, mobil) studenti obdrží skupinovou poštou před začátkem semestru.  
Zmíněných komunikačních prostředků lze v případě potřeby rovněž využít.   

  
     



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Psychologie pomáhajících vztahů  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

1/LS  

Rozsah studijního předmětu  4+2  kreditů  2  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Seminární práce – etické problémy v arteterapii  

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

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřen na základní pojmy, otázky a problémy profesního pomáhání. Pozornost je věnována 
problematice profesní identity a profesní etiky. Neopomíjí ani rizika, které mohou nastat při výkonu 
pomáhající profese. Obsah předmětu vychází z holistické, bio-psycho-socio-spirituální koncepce lidské 
existence. Studenti získají základní orientaci v etice pomáhajících profesí a aplikují získané informace do 
profesního života.   
  

Základní témata:  

Pomáhající profese – základní vymezení  

Osobnost a identita pomáhajícího pracovníka  

Odpovědnost a hranice v pomáhajícím vztahu  

Motivace a paradoxy profesního pomáhání  

Etika výzkumu v psychologii   

Etické kodexy v psychologii  

Etický kodex České arteterapeutické asociace, etická komise ČAA 
Rizika při výkonu pomáhající profese  
  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní:  

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

Schmidbauer, W. (2000). Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál. Vybrané 
etické kodexy  
  

Doporučená:  

Géringová, J. (2011). Pomáhající profese. Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Praha: Triton.  

Kopřiva, K. (2006). Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál.  

Křivohlavý, J. (2012). Hořet, ale nevyhořet. Kostelní Vydří: Karmelitské nakladatelství.   

  

    



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  6  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta.  

  
     



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Základy psychoterapie  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

1/LS  

Rozsah studijního předmětu  6+4  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Nejsou definovány  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Zkouška písemná, v případě zájmu studenta s možností následného rozhovoru v kontextu písemné zkoušky.   

Garant předmětu  PhDr. Marta Franclová, PhD.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Marta Franclová, PhD.  

Stručná anotace předmětu  

V rámci předmětu bude vymezen pojem psychoterapie a jeho vztah k ostatním léčebným metodám. Studenti 
se seznámí se základními aspekty a cíli psychoterapie. Dále bude věnována pozornost individuální, skupinové 
a rodinné terapii a také vybraným psychoterapeutickým směrům (psychoanalytické a dynamicky orientované 
směry, kognitivně behaviorální terapie, existenciální a humanisticky orientované směry apod.). Zmíněno bude 
využití výtvarných a hudebních technik v psychoterapii. Uvedena budou specifika psychoterapie u některých 
diagnostických okruhů.  
  

Základní okruhy témat:  

Psychoterapie – vymezení, vztah k ostatním léčebným metodám, seznámení se základními aspekty a 
cíli psychoterapie Terapeutický vztah  
Individuální, párová, skupinová a rodinná terapie  

Vybrané psychoterapeutické směry   

Psychoanalytické a dynamicky orientované směry  

Kognitivně behaviorální terapie,   

Existenciální a humanisticky orientované směry  

Využití výtvarných a hudebních technik v psychoterapii  

Relaxační techniky  

Specifika psychoterapie u některých diagnostických okruhů  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Kratochvíl, S. (1997). Základy psychoterapie. Praha: Portál.  

Lanyadoová, M., Horneová, A. (2005). Psychoterapie dětí a dospívajících. Praha: Triton.  

Prochazka, J. O., Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada.  

Vymětal, J. et al. (2004). Obecná psychoterapie. Praha: Grada.  

Vymětal, J. et al. (2003). Úvod do psychoterapie. Praha: Portál.  

  

Doporučená:  

Kottler, J., Carlson, J. (2003). Mumie u jídelního stolu: Pozoruhodné případy z praxe 32 předních současných 
psychoterapeutů. Praha: Portál.  
Yalom, I. D. (2006). Existenciální psychoterapie. Praha: Portál. 
Yalom, I. D. (2003). Chvála psychoterapii. Praha: Portál.  
  

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  10  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Mimo přednášky a cvičení jsou možné osobní konzultace po vzájemné domluvě studentů s vyučujícím.  

  
     



 

 
  
  



 

 
  

    
 

 

 

 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Psychodiagnostika  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

2/ZS  

Rozsah studijního předmětu  4+2  kreditů  3  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Nejsou definovány  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Předmět je zakončen seminární prací v rozsahu 5–8 stran a rozhovorem nad seminární prací  

Garant předmětu  PhDr. Marta Franclová, PhD.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět studenty seznámí s hlavními psychodiagnostickými metodami a pochopení jejich významu v 
celkovém vyšetřování zdravotního stavu. Porozumění pojmům používaným v kontextu zprávy z 
psychologického vyšetření jedince.  
  

Základní okruhy témat:  

Psychologická diagnostika  

Psychologické vyšetření  

Psychologická diagnóza  

Metody klinické (pozorování, rozhovor)  

Metody testové, vlastnosti testových metod (standardizace, objektivita, validita, reliabilita)  

Výkonové testy (testy inteligence, testy schopností, testy vědomostí) 
Testy osobnosti (dotazníky, projektivní testy, posuzovací stupnice) Metody 
analýzy výrazových prostředků.  
Zjišťování charakteristik osobnosti.  

Posuzování a zjišťování poruch a změn jednotlivých duševních funkcí  

  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Janík, A., Dušek, K. (1987). Diagnostika duševních poruch. Praha: Avicenum.  

Svoboda, M. (1992). Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: Cappa. Svoboda, 
M. (2005). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál.  
  

Doporučená:  

Šnýdrová, I. (2008). Psychodiagnostika. Praha: Grada.  

Najbrtová, K. et al. (2017). Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha: Portál.  

  

Psychologické testy  

    



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  6  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Mimo přednášky a cvičení jsou možné osobní konzultace po vzájemné domluvě studentů s vyučujícím.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ateliér abreakčních technik I 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0+18 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Sebezkušenostní ateliér II 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – komparativní studie dvou terapeutických přístupů ve vztahu k osobnosti tvůrce, 

výtvarnému dílu a procesu tvorby, pravidelná účast na ateliérové činnosti. 

Garant předmětu PaedDr. Evžen Perout 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 %  

Vyučující 

PaedDr. Evžen Perout 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznámí studenty s různorodými abreakčními technikami. Výuka probíhá blokově, formou 

dvouhodinové ateliérové činnosti. V procesu tvorby jsou cvičně uplatňovány účinné faktory, vstup 

abreaktivního, gestického či akčního prvku umožňuje v průběhu činnosti změnu tematickou i kompoziční.  

V projektivní arteterapii je uplatňována technika tzv. akčního či gestického akvarelu, se kterou jsou studenti 

seznámeni. Technika umožňuje vznik abstraktních barevných textur, které jsou dotvářeny metodou volných 

asociací. Projektivní mechanismy ovlivňující výslednou podobu artefaktu, jsou předmětem průběžné 

interpretace. Osvojené abreaktivní, gestické prvky jsou následně uplatňovány i v tematické tvorbě. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Lečbych, M. (2013). Rorschachova metoda. Integrativní přístup k interpretaci. Praha: Grada. 

Lhotová, M. (2010). Proměny výtvarné tvorby v arteterapii. České Budějovice: Scientia. 

Najbrtová, K., Šípek, J., Loneková, K., Čáp, D. (2017). Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha: 

Portál. 

Šípek, J. (2000). Projektivní metody. Praha: ISV. 

Zhoř, I., Horáček, R., Havlík, V. (1991). Akční tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého. 

 

Doporučená: 

Simon, R. (1992). The Symbolism of Style. Art as Therapy. London: Tavistock, Routledge. 

Shapiro, M. (2006). Dílo a styl. Praha: Argo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 18 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou. 

  



 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Praktický výcvik v projektivní arte skupině I  

Typ předmětu  PZ  dop. ročník / 

semestr  

2/ZS  

Rozsah studijního předmětu  2+16  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Aktivní účast, seminární práce, aktivní práce s případnými inhibicemi v tvorbě či ve verbální komunikaci při 

interpretaci.  

Garant předmětu  Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

50 % (přednášky)  

50 % (semináře)  

Vyučující  

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D., PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět umožňuje studentům v průběhu interpretační individuálně-skupinové práce s artefakty prožít a 
zpracovat významná osobní témata svá i svých kolegyň a kolegů. Student je průběžně seznamován s principy 
individuálně-skupinové arteterapeutické práce s (cvičným) klientem prostřednictvím jeho výtvarných 
artefaktů. Osvojuje si výtvarnou symboliku objektů a barev, pracuje se symbolickou topografií artefaktu. 
Seznamuje se s principy práce s jazykem v podobě arteterapeutického rozhovoru s (cvičným) klientem. 
Osvojuje si symbolický pohled na artefakt a jeho využití ve prospěch klienta. Získává osobní zkušenost s 
arteterapeutickou prací se svými artefakty i s výtvarnou tvorbou svých kolegyň a kolegů.  
  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Gabbard, G. O. (2005). Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Trenčín: Vydavateľstvo F.  

Timuľák, L. (2014). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál.  
Yalom, I. D. (2012). Chvála psychoterapie. Praha: Portál.  

Yalom, I. D. (2016). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál.   
Yalom, I. D. (2020). Existenciální psychoterapie. Praha: Portál. 
Zeig, J. K. (2005). Umění psychoterapie. Praha: Portál.  
  

Doporučená  

Davido, R. (2008). Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál.  
Chasseguet-Smirgel, J. (2001). Kreativita a perverze. Psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality. 

Praha: Portál.  
Jacobi, J. (2013). Psychologie C. G. Junga. Praha: Portál.  
Kratochvíl, S. (2017). Základy psychoterapie. Praha: Portál.   
Starý, R. (1990). Potíže s hlubinnou psychologií. Praha: Prostor.   
Široký, H. (2001). Meze a obzory psychoanalýzy. Praha: Triton.  Vybíral, 

Z., Roubal, J. (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.  
  

    



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  18  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologické praktikum 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0+6 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50 % 

Vyučující 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D., PhDr. Marta Franclová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmětu je zaměřen na procvičování dovedností klíčových pro práci arteterapeuta; seznamování se s 

aktuálními tématy psychoterapie. Komunikační cvičení zaměřená na vedení rozhovoru s 

psychoterapeutickým potenciálem; zaměřená na dovednost kladení otázek; zaměření ne verbální techniky 

komunikace.  

Umění sebereflexe – sebezkušenostní, sebereflektivní cvičení vycházející z konkrétních zkušeností studentů, 

zahrnující reflexi a následné využití reflexe. Tvořivost v práci arteterapeuta – rozvíjení schopnosti vidět vztahy 

mezi zdánlivě nesouvisejícími jevy, událostmi, objekty; schopnost rozpoznat problém – jeho strukturu, 

hierarchii, nalézat možné cesty řešení problémů s důrazem na překonávání stereotypů; cvičení na rozvoj 

tvořivosti – překonávání funkčních fixací.  
  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Anderson, H. (2009). Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii. Brno: NC Publishing. 

Rogers, C. R. (1998). Způsob bytí. Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatel. 
Praha: Portál. 
Siegel, D. J. (2018). Všímavý terapeut. Vnitřní nazírání a nervová integrace – příručka pro klinickou praxi. 
Praha: Maitrea. 
Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. 

Praha: Grada. 

Timulák, L. (2006). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál. 
Úlehla, I. (2004). Umění pomáhat. Praha: SLON. 
Zatloukal, L., Žákovský, D. (2019). Zázrak tří květin. Terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími. Praha: 

Portál. 

 

Doporučená: 

Dweck, C. S. (2015). Nastavení mysli. Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál. Brno: 

Jan Melvil. 

Gordon, T. (2012). Výchova bez poražených. Praha: Malvern. 

Seligman, M. E. P. (2013). Naučený optimismus. Jak změnit své myšlení a život. Praha: Dobrovský. 

Shazer, S., Dolan, Y. (2011). Zázračná otázka. Praha: Portál. 



 

Vodáčková, D. et al. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál. 

Yalom, I. (2000). Láska a její kat. Praha: Portál.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 6 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, jinak emailová komunikace. 

  



 

  

 

     
 

 

 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Úvod do léčebné pedagogiky  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

2/ZS  

Rozsah studijního předmětu  6+0  kreditů  3  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Docházka, písemný test  

Garant předmětu  Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět nastíní základy péče o osoby se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména v rámci školského 
systému. Studenti se seznámí s koncepcí a terminologií oboru, diagnostikou, nápravnými metodami a 
dělením podle základního postižení. Úvodní přednášky seznamují s terminologií a historií oboru, následně 
jsou představeny jednotlivé pedie – tyflopedie, surdopedie, logopedie, somatopedie, psychopedie, etopedie.  
Možnosti uplatnění arteterapeuta ve speciální výtvarné výchově jsou prezentovány kazuistikami.  

 Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Fischer, S. et al. (2014). Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti 

somatické, psychické a sociální. Praha: Triton. 

Michalík, J., Baslerová, P., Felcmanová, L. et al. (2015). Katalog podpůrných opatření (obecná část). Pro žáky 

s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita 

Palackého. 

Müller, O. (ed.) (2014). Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada. 

Lechta, V. (ed.) (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

Campbellová, J. (2000). Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál. 

Caseová, C., Dalleyová, T. (1995). Arteterapie s dětmi. Praha: Portál. 

Barvíková, J. et al. (2015). Katalog podpůrných opatření (dílčí část). Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 

z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Čadová, E. et al. (2015). Katalog podpůrných opatření (dílčí část). Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z 

důvodů tělesného postižení nebo závažného onemocnění. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Felcmanová, L., Habrdová, M., et al. (2015). Katalog podpůrných opatření (dílčí část). Pro žáky s potřebou 

podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Janková, J. et al. (2015). Katalog podpůrných opatření (dílčí část). Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z 

důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Michalík, J., Baslerová, P., Felcmanová, L. (2015). Podpůrná opatření ve vzdělávání. Praha: Člověk v tísni. 

Perout, E. (2005). Arteterapie se zrakově postiženými. Praha: Okamžik.  



 

Valenta, M. et al. (2015). Katalog podpůrných opatření (dílčí část). Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 

z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Vrbová, R. et al. (2015). Katalog podpůrných opatření (dílčí část). Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z 

důvodu narušené komunikační schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Žampachová, Z., Čadilová, V. et al. (2015). Katalog podpůrných opatření (dílčí část). Pro žáky s potřebou 

podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění. 

Olomouc: Univerzita Palackého. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 6 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta. 

  



 

 
  

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Dějiny umění III  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

2/LS  

Rozsah studijního předmětu  16+2  kreditů  5  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Dějiny umění II  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Docházka, písemný test a seminární práce  

Garant předmětu  PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět seznamuje studenty základními pojmy a s charakteristickými problémy, s nimiž se potýkalo umění a 
umělci v souvislosti procesem industrializace, modernizace, sekularizace a globalizace světa v průběhu 19. a 
20. století. Výuka je dělena do dvou bloků. První je věnován ideovým východiskům umění 19. století a 
vybraným příkladům základních uměleckých proudů té doby, druhý se soustředí na umění 20. století, přičemž 
klade důraz na nástup umělecké avantgardy v první polovině století a proměnu uměleckého milieu od koce 
druhé světové války až do konce osmdesátých let 20. století.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Blažíčková-Horová, N. (2009). Umění 19. století v Čechách 1790–1910. Praha: Národní galerie.  

Facos, M. (2011). An introduction to nineteenth century art. London, New York: Rougledge.  

Brettell, R. R. (1999). Modern art 1851–1929. Capitalism and representation. Oxford: Oxford University Press.  

Britt, D. (2003). Modern art. London: Thames and Hudson.  

Curtis, P. (1999). Sculpture 1900–1945. After Rodin. Oxford: Oxford University Press.  

Eisenmann, S. F. et al. (1994). Nineteenth century art. A critical history. London: Thames and Hudson.  

Golding, J. (2003). Cesty k abstraktnímu umění. Mondrian, Malevič, Kandinskij, Newman, Rothko a Still. Brno:  

Barrister & Principal.  

Johnson, W. S. (2010). Dějiny fotografie. Od roky 1839 do současnosti. Praha: Slovart.  

Lynton, N. (1981). Umění 19. a 20. století. Praha: Artia.  

Tuffelli, N. (2001). Umění 19. století. Praha. Litomyšl: Paseka.   

Ruhrberg, K. et al. (2011). Umění 20. století. Malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. Praha: 
Slovart.  
  

Doporučená:  

Benjamin, W. (1979). Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon.  

Císař, K. (2004). Co je to fotografie. Praha: Hermann a synové.  

Huyge, R. (1974). Umění nové doby. Praha: Odeon.  

Kundera, L. (1983). Dada. Praha: Jazzová sekce.  

Lamač, M. (1989). Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon.  

Oliveti, Ch. (2009). Design. Praha: Slovart.  

Piotrowski, P. (2009). Avant-Garde in the Shadow of Yalta. Art in Central-Eastern Europe, 1945–1989. London:  

Reaktion.  

Rosenblum, R. (1994). Modern Painting and the Northern Romantic Tradition. Friedrich to Rothko, London:  

Thames and Hudson.   

Stangos, M. (1990). Concepts of Modern Art, London: Thames and Hudson.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  18  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Po předchozí domluvě je možná osobní konzultace. Jinak komunikace probíhá prostřednictvím elektronické 

pošty.  

  
     



 

  

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Praxe II  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

2/LS  

Rozsah studijního předmětu  30 h + 10 h reflexe  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Prerekvizita: Praxe v zařízení I  

Předmět, který předmět podmiňuje: Praxe III  

  
  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Odborná praxe, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Absolvování povinné praxe v rozsahu 30 hodin. Dodržení stanoveného počtu absencí během výuky, aktivní 
účast při výuce. Kontrola dokumentů odevzdaných studentem: zprávy a reflexe z praxe, potvrzených smluv o 
absolvované praxi, příp. kazuistiky sledovaných případů.  
  

Garant předmětu  Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika  

  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %   

  

Vyučující  

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika  

Stručná anotace předmětu  

Předmět umožní studentovi seznámit se s odborným pracovištěm (zdravotnická, školská, poradenská aj. 
zařízení); jeho obsahem, strukturou a službami, které poskytuje klientům, dále praktické seznámení s 
problematikou arteterapeutické práce. Na zvolených pracovištích se bude student aktivně spolupodílet na 
terapeutické, edukační a jiné činnosti s konzultacemi či supervizí formou balintovských skupin. Student 
prohloubí svůj vhled do problematiky a metod práce arteterapeuta, systému terénní práce. Prohloubí své 
zkušenosti pro kvalifikované uplatnění profese arteterapeuta ve zdravotnických, školských, poradenských 
zařízeních.  
  

Student v rámci předmětu absolvuje praxi v arteterapeutické komunitě, příp. jako koterapeut / stážista při 

práci s jednotlivcem. V rámci praxe se bude podílet na arteterapeutické práci, a to v takovém rozsahu, jaký 

mu organizace umožní. Rozsah praxe je třicet hodin. Absolvování student doloží potvrzením od příslušného 

pracoviště, student také odevzdá písemné reflexivní hodnocení. Předpokladem pro úspěšný průběh praxe je 

absolvování předmětu „Praxe v zařízení I“, dále studentův sebezkušenostní prožitek v ročníkové komunitě, 

studentova znalost etických zásad v pomáhajících profesích a základní literatury ve vztahu k předmětu.  

  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky (1994). Společnost sociálních pracovníků ČR. 

Balint, M. (1998). Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha: Portál. 

Carroll, M., Tholstrupová, M. (ed.) (2004). Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Triton. 

Havrdová, Z. (1999). Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium. 

Matoušek, O. (2003). Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. 

Pačesová, M. (2004). Lékař, pacient a Michael Balint. Praha: Triton. 



 

Schmidbauer, W. (2000). Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál. 

Timulák, L. (2006). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

Hawkins, P., Shonet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 

Musil, L. (2004). Ráda bych Vám pomohla, ale… Brno: Marek Zeman. 

Šimek, A. (ed.) (2004). Supervize – kasuistiky. Praha: Triton. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 10 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Primárně během výuky (rozvrhovaných hodin v rámci semestru), případně individuálně ve smluvených 

konzultačních hodin. Kontakty (mail, mobil) studenti obdrží skupinovou poštou před začátkem semestru a 

zmíněných komunikačních prostředků lze v případě potřeby rovněž využít.  

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ateliér abreakčních technik II 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0+16 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Ateliér abreakčních technik I. 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování tematických a akčních akvarelů, prezentace a rozbor výtvarné tvorby, sebereflexe –hodnocení 

vlastní výtvarné zkušenosti, pravidelná účast na ateliérové činnosti. 

Garant předmětu PaedDr. Evžen Perout  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

PaedDr. Evžen Perout 

Stručná anotace předmětu 

Předmět umožní studentům osvojit si práci s abreakčními technikami, vedle práce s technikou gestického 

akvarelu a tematického akčního akvarelu si studenti osvojí další techniku s abreakčním prvkem – uhlovou 

rezervu. Tato technika umožňuje zpracování problematiky osobní, sociální a fyzické identity, případně jejich 

krizí a poruch. Jako teoretické východisko pro psychologické nazírání a formování identity je použit 

Eriksonův výklad identity, kdy jedinec usiluje o integrovanou funkční a zkušenostní kontinuitu. V návaznosti 

na výtvarnou tradici je pro výtvarné zpracování studentům zadáváno téma imaginárního portrétu, 

autoportrétu, imaginárního autoportrétu a portrétu spolužáka. Obecným cílem zařazení výtvarných 

technik s abreakčním prvkem je snaha o uvolnění výtvarného projevu, schopnost práce s výtvarnou 

náhodou a asociační pružnost potřebná pro následnou interpretační a analytickou práci s artefaktem. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Aumont, J. (2005). Obraz. Praha: Akademie múzických umění. 

Armstrong, J., de Botton, A. (2013). Umění jako terapie. Zlín: Phaidon. 

Erikson, E. H. (2014). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Devět věků člověka. Praha: Portál. 

Roeslová, V. (1997). Proudy ve výtvarné výchově. Praha: Sarah. 

Rubin, J. A. (2008). Přístupy v arteterapii. Teorie, technika. Praha: Triton. 

Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. et al. (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.   

 

Doporučená:  

Alleau, R. (2014). Věda o symbolech. Příspěvek ke studiu principů a metod obecné symboliky. Olomouc: 

Malvern. 

Malchiodi, C. A. (2010). Art Therapy Sourcebook. New York: McGraw-Hill. 

Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. et al. (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum. 

 

 

 

 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou. 

    



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Základy psychopatologie  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

2/LS  

Rozsah studijního předmětu  10+4  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Nejsou definovány  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, s možností následného doplňujícího rozhovoru  

Garant předmětu  PhDr. Marta Franclová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět seznámí studenty se základními okruhy obecné psychopatologie a vybranými duševními a 
behaviorálními poruchami.  
  

Základní okruhy témat:  

Vymezení normy  

Příčiny vzniku psychických odchylek, respektive poruch  

Stručný přehled poruch jednotlivých psychických funkcí  

Neurózy  

Demence, mentální retardace  

Pervazivní vývojové poruchy, PAS  

Psychotické poruchy (schizofrenie)  

Poruchy osobnosti  

Poruchy příjmu potravy  

Závislosti  

Poruchy učení  

ADHD, ADD  

Psychologická problematika nemocných a zdravotně postižených  

Psychologická problematika odlišného životního stylu a sociální patologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Orel, M. et al. (2016). Psychopatologie: Nauka o nemocech duše. Praha: Grada.  

Papežová, H. (2010). Spektrum poruch příjmu potravy. Praha: Grada.  

Praško, J. (2003). Poruchy osobnosti. Praha: Portál.  

Svoboda, M. (2006). Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál.  

Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.  

  

Doporučená:  

Benda, J. (2007). Mystika a schizofrenie. Ústí nad Labem: Jan Benda.  

  

   Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  14  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Mimo přednášky a semináře je možná osobní konzultace po předchozí domluvě  

   



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Praktický výcvik v projektivní arte skupině II  

Typ předmětu  PZ  dop. ročník / 

semestr  

2/LS  

Rozsah studijního předmětu  2+14  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Prerekvizita: Praktický výcvik v projektivní arte skupině I  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

    

Garant předmětu  PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

50 % (přednášky)  

50 % (semináře)  

Vyučující  

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D., Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět poskytne vhled do interpretace obrazu se zaměřením na výskyt (pozitivního i negativního) přenosu a 
protipřenosu ve vztahu učitele a jeho studenta. Moderace těchto pravidelných jevů zadáváním malby témat, 
která ozřejmí vztah k základním, především rodičovským postavám v minulosti. Expresivita v podobě 
výrazového prostředku – artefaktu – zpřístupňuje i oblast nevědomých vrstev psychiky, které jsou svou 
povahou symbolické a obrazové. Při výtvarném vyjadřování se uplatňují podobné procesy, se kterými pracují 
analyticky či dynamicky orientované psychoterapeutické systémy, návazně dynamicky orientovaná 
arteterapie. Cílem interpretace artefaktu je přispět k náhledu na nevědomé či potlačované motivy v rovině 
intrapsychické i interpersonální, umožnit pochopení a reflexi spojitosti mezi volenými výrazovými prostředky 
a dynamikou psychických procesů autora výtvarného díla. Interpretace symbolické vrstvy obrazu umožňuje 
budování paralel mezi teoriemi snové práce a symbolu. Předpokladem dovednosti studenta nalézat přiléhavý 
obsah výtvarných metafor je znalost ontogenetických vývojových modelů, porozumění spojitosti mezi 
psychopatologií a výtvarným vyjádřením, a to v klinické i subklinické podobě. Při tvorbě pracovních hypotéz 
jsou uplatněny zásady vedení terapeutického rozhovoru v kontextu principů a dynamiky arteterapeutické 
skupiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Kratochvíl, S. (2017). Základy psychoterapie. Praha: Portál.   
Vybíral, Z., Roubal, J. (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.  
Yalom, I. D. (2020). Existenciální psychoterapie. Praha: Portál. 
Zeig, J. K. (2005). Umění psychoterapie. Praha: Portál.  
  

Doporučená:  

Davido, R. (2008). Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál.  
Gabbard, G. O. (2005). Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Trenčín: Vydavateľstvo F.  
Chasseguet-Smirgel, J. (2001). Kreativita a perverze. Psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality. 

Praha: Portál.  

Jacobi, J. (2013). Psychologie C. G. Junga. Praha: Portál.  
Starý, R. (1990). Potíže s hlubinnou psychologií. Praha: Prostor.   
Široký, H. (2001). Meze a obzory psychoanalýzy. Praha: Triton.   
Timuľák, L. (2014). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál.  
Yalom, I. D. (2012). Chvála psychoterapie. Praha: Portál. Yalom, I. D. 

(2016). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál.   
  

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  16  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta.  

   



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Současné arteterapeutické směry  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

2/LS  

Rozsah studijního předmětu  10+0  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška   

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Seminární práce – esej (cca 10 stran) probírající jedno z přednášených témat na základě vlastní volby 

studenta z předloženého seznam; kolokvium.  

Garant předmětu  doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.  

Stručná anotace předmětu  

Předmětu poskytne studentům základní orientaci v současných významných arteterapeutických teoriích nebo 
koncepcích včetně některých historických souvislostí jejich vývoje.  
  

Základní témata:  

Freudovská psychoanalytická teorie jako východisko psychoanalytické arteterapie  

Sublimace a symbolismus v arteterapii  

Jungovská analytická arteterapie a léčba vizuálním uměním  

Program kreativních arteterapií založený v humanistickém přístupu  

Fenomenologie výtvarné exprese v arteterapii   

Gestalt arteterapie v kontextu humanistických a kreativních přístupů  

Behaviorální a kognitivní přístup v arteterapii  

Rozvíjející přístup v arteterapii a jeho vztahy k expresivní výchově  Eklektický 
přístup k arteterapii v kontextu současné arteterapie  
  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Rubin J.A. (ed.) (2008). Přístupy v artetrapii. Teorie a techniky. Praha: Triton.  

Lhotová, M. (2010). Proměny výtvarné tvorby v arteterapii. České Budějovice: JU.  

  

Doporučená:  

Durkin, J. (1989). Advances in Art Therapy. New York: Wiley.  

McNeilly, G., Gilroy, A., Case, C. (2011). The Changing Shape of Art Therapy. New Developments in Theory and 
Practice. London: Jessica Kingsley Publishers.  
Simon, R. M. (1992). The Symnbolism of Style. Art as Therapy. London: Routledge.  

 

 

 

  



 

   Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  10  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou.  

   



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Teorie barev  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

2/LS  

Rozsah studijního předmětu  6+0  kreditů  3  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška   

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Test, písemná práce  

Garant předmětu  PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět je věnován teorii barvy od antiky (Aristoteles, Newton), přes 19. století a 20. století (Goethe, Runge, 

Chevreul, Musell, Ostwald, Kupka, Kandinskij, Itten ad.) až po výzkum barev v současnosti. Důraz je kladen na 

souvislosti s dobovou malířskou tvorbou a později také designem. Výuka je rozdělena do tří bloků. První se 

soustředí na teorii barev, druhý na užívání a interpretaci barev moderními umělci a třetí na psychologické 

působení barev a jejich symbolický význam.  

 Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Baleka, J. (1999). Modř barva mezi barvami. Praha: Academia. 

Brožková, I. (1983). Dobrodružství barvy. Praha: SPN. 

Elliot, A. J., Fairchild, M. D., Franklin, A. (2015). Handbook of color psychology. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Gage, J. (1993). Colour and Culture. Practice and meaning form Antiquity to abstraction. London: Thames and 

Hudson. 

Gage, J. (2013). Color and meaning. Art, science, and symbolism. London: Thames and Hudson. 

Goethe, J. W. (2011). Smyslově-morální účinek barev. Hranice: Fabula. 

Itenn, J. (2004). The art of color. The subjective experience and objective rationale of color. New York: J. Wiley 

& Sons. 

Kandinskij, V. (1998). O duchovnosti v umění. Praha: Triáda. 

Kupka, F. (1999). Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody. 

Pleskotová, P. (1987). Svět barev. Praha: Albatros. 

Šikl, R. (2012). Zrakové vnímání, Praha: Grada. 

Steiner, R. (2005). Tajemství barev. Hranice: Fabula. 

 

Doporučená: 

Arnheim, R. (1967). Art and visual perception. A psychology of the creative eye. Berkeley: University of 

California Press. 



 

Démuth, A. (2005). Čo je to farba? Alebo historicko-psychologicko-folozofická expoziícia problematiky 

vnímania farieb. Bratislava: Iris. 

Kemp, M. (1990). The Science of Art. London: New Haven. 

Malchiodi, C. (2003). Handbook of Art Therapy. New York, London: Guilford Press. 

Jana Dannhoferová (2012). Velká kniha barev. Kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry. Brno: 

Computer Press. 

Tuchman, M., Freeman, J., Blotkamp, C. (1986). The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985. New York: 

Abbeville Press. 

Wilton, A. (2001). William Turner. Licht und Farbe. Essen: Museum Folkwang. 

Wittgenstein, L. (2010). Poznámky o barvách. Praha: Filosofia. 

Zuffi, S., Pistolesi, D. (2012). Color in art. New York: Abrams. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 6 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Po předchozí domluvě je možná osobní konzultace. Jinak komunikace probíhá prostřednictvím elektronické 

pošty. 

  



 

  
    

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Umění a psychoanalýza  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

3/ZS  

Rozsah studijního předmětu  6+0  kreditů  3  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Test, písemná práce  

Garant předmětu  PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět se zabývá vzájemným vztahem mezi uměním, především výtvarným, a psychoanalýzou, případně z ní 

odvozených psychologických směrů. Součástí výuky jsou interpretace některých základních textů (Freud, Jung, 

Kris ad.). Výklad je organizován do bloků. První část je věnována psychoanalytické teorii a jejímu vztahu k 

umění, druhá se soustředí na vliv psychoanalýzy na výtvarné umění a jeho interpretaci.   

   Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Blacková, M. J. (1999). Freud a po Freudovi. Praha: Triton. 

Foster, H., Kraussová, R., Bois Y.-A., Buchloh, B. H. D. (2015). Umění po roce 1900. Praha: Slovart. 

Freud, S. (1991). Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci. Praha: Orbis. 

Freud, S. (2002). Spisy z let 1913–1917 (Sebrané spisy X). Praha: Psychoanalytické nakladatelství, s. 153–179. 

Freud, S. (1998). Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek. 

Jung, C. G. (2000). Duše moderního člověka. Brno: Atlantis.  

Jung., C. G. (2004). Mandaly. Obrazy z nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka. 

Jung, C. G. (2016). Červená kniha. Liber novus. Praha: Portál. 

Chalumeau J.-L. (2003). Přehled teorií umění. Praha: Portál. 

Chasseguet-Smirgelová, J. (2001). Kreativita a perverze. Praha: Portál. 

Kalina, P. (2006). Freudův doutník, Kafkovy stromy a Michalangelův Mojžíš. In Pictura verba cupit. Sborník 

příspěvků pro Lubomíra Konečného. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, s. 321–330. 

Kast, V. (2014). Dynamika symbolů. Základy jungovské psychoterapie. Praha: Portál. 

Kris, E. (1952). Psychoanalytic exprolations in Art. New York: International Universities Press. 

Schneider-Adams, L. (1993). Art and Psychoanalysis. New York: Icon Editions. 

 

Doporučená: 

Drvota, S. (1973). Osobnost a tvorba. Praha: Avicenum. 



 

Fonagy, P. (2005). Psychoanalytické teorie. Perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Praha: Portál. 

Kast, V. (2018). Kniha obrazů. Poklady z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu. Praha: Portál. 

Kast, V. (2010). Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál. 

Kris, E., Kurz, O. (2008). Legenda o umělci. Historický pokus. Řevnice: Arbor vitae. 

Papiasvili, E. D., Mayers, L. A. (2001). Psychoanalysis and art. Dialogues in the creative proces. International 

Forum of Psychoanalysis, 20(4), p. 193–195. 

Pechar, J. (2013). Lacan a Freud. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Prinzhorn, H. (2009). Výtvarná tvorba duševně nemocných. Řevnice: Arbor vitae. 

Riedl, I. (2002). Obrazy v terapii, umění a náboženství. Interpretace obrazů z pohledu hlubinné psychologie. 

Praha: Portál. 

Vygotskij, L. S. (1981). Psychologie umění. Praha: Odeon. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 6 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Po předchozí domluvě je možná osobní konzultace. Jinak komunikace probíhá prostřednictvím elektronické 

pošty. 

    



 

 

  
 

 

    



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny umění IV 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 8+0 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Dějiny umění III 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka, písemný test a seminární práce 

Garant předmětu PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět představí studentům umělecké tendence po roce 1989. Soustředí se na základní pojmy, osobnosti a 

skupiny, které zásadním způsobem zasáhly do vývoje současného umění. Výuka bude rozdělena do dvou 

bloků. V prvním se studenti seznámí se situací v českém prostředí, ve druhém s aktuálním uměním 

v zahraničí. 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Baborovská, S., Srp, K. et al. (2009). Po sametu. Současné české umění s přesahy do minulosti. Řevnice: Arbor 

vitae. 

Belting, H. (2000). Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta. 

Dolanská, K. et al. (2010). České moderní a současné umění 1890–2010. Praha: Národní galerie. 

Foster, H., Kraussová, R., Bois Y.-A., Buchloh, B. H. D. (2015). Umění po roce 1900. Modernismus, 

antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart. 

Hopkins, D. (2000). After modern art, 1945–2000. Oxford: Oxford University Press. 

Horáček, R. (2015). Umění bez revolucí. Proměny soudobého výtvarného umění. Brno: Barrister & Principal. 

Lucie-Smith, E. (1996). Artoday. Současné světové umění. Praha: Slovart. 

McLuhan, A. (2011). Jak rozumět médiím. Extenze člověka. Praha: Mladá fronta. 

Morganová, P. (2012). Začátek století. Řevnice: Arbor vitae. 

Respini, E. (2018). Art in the age of the internet. 1989 to today. Boston: The institute of Contemporary Art. 

Oliveti, Ch. (2009). Design. Praha: Slovart. 

 

Doporučená:  

Benjamin, W. (1979). Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon. 

Eco, H. (2006). Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo. 

Greenberg, C. (1973). Art and Culture. London: Thames and Hudson. 

Kesner, L. (ed.) (2005). Vizuální teorie. Jinočany: H & H. 

Koolhaas, R. (2007). Třeštící New York. Retrospektivní manifest pro Manhattan. Praha: Arbor vitae. 

Kracauer, S. (2008). Ornament masy. Eseje. Praha: Academia. 

McLuhan, A. (2000). Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota. 

Morganová, R., Nekvindová, T., Svatošová, D., Ševčík, J. (eds.) (2011). České umění 1980–2010. Texty a 

dokumenty. Praha: VVP AVU. 

Nelson, R. S. (2004). Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava: Slovart. 

Pospiszyl, T. (ed.) (1998). Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU. 

Pospiszyl, T. (2005). Srovnávací studie. Praha: Fra. 

Wilson, M. (2017). Jak číst současné umění. Umění 21. století z blízka. Praha: Kniha Zlín. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Po předchozí domluvě je možná osobní konzultace. Jinak komunikace probíhá prostřednictvím elektronické 

pošty. 

  



 

  
    

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 6+4 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška písemná 

Garant předmětu Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s historií studií dětské kresby a tvořivosti (Cook, Ricci, Sully, Britsch, Luquet, 

Burt, Čáda, Ondrůjová). Podrobně se věnuje znakosloví v jednotlivých vývojových stadiích dětského 

výtvarného projevu (Lowenfeld). Vývoj dětské kresby a malby je představen jako součást tzv. semiotické 

funkce a je sledována paralela vývoje v kognitivní oblasti – myšlení symbolické a názorné, konkrétní a 

formální myšlenkové operace (Piaget). Ukázky terapeutického ovlivnění výtvarného projevu se znaky 

vývojového opoždění, organicity, emočně kognitivního rozporu, projevu redukovaného, rigidního. U studentů 

se předpokládá dovednost zařadit klientův artefakt jak ve fylogenetické rovině, tak zejména z hlediska 

ontogeneze výtvarného projevu, jež je výpovědí v časové orientaci vzniku krizových situací. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Cognet, G. (2013). Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál. 

Lhotová, M., Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál. 

Lowenfeld, V., Brittain, W. L. (1975). Creative and Mental Growth. New York: Maxmilian. 

Malchiodi, C. A. (1998).  Understanding Children´s Drawings. London: Jessica Kingsley Publisher. 

Perout, E. (2005). Viktor Lowenfeld a jeho pojetí dvou tvůrčích typů. Arteterapie, 8, s. 15–8. 

Perout, E. (2005). Viktor Lowenfeld a jeho pojetí ontogeneze dětské kresby a malby. Arteterapie, 9, s. 27–32. 

Uždil, J. (2002). Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: SPN. 

Vágnerová, M. (2017). Vývoj dětské kresby a její diagnostické možnosti. Praha: Raabe. 

 

Doporučená: 

Perout, E. (2005). Arteterapie se zrakově postiženými. Praha: Okamžik – sdružení pro podporu nejen 

nevidomých. 

Piaget, J., Inhelderová, B. (1996). Psychologie dítěte. Praha: Portál. 

Pražská skupina školní etnografie (2005). Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum. 

Read, H. (1967). Výchova uměním. Praha: Odeon. 

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

https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=30104645501&searchurl=an%3Dlowenfeld%2Bviktor%2Bbrittain%2Bw%2Blambert%26sortby%3D20%26tn%3Dcreative%2Band%2Bmental%2Bgrowth&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1


 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 10 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, jinak emailová komunikace. 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Krizová intervence  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

3/ZS  

Rozsah studijního předmětu  4+4  kreditů  3  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Nejsou definovány  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Seminární práce v rozsahu 3–5 stran, možný rozhovor nad seminární prací, umožňující doplnění, rozvedení, 

upřesnění apod.  

Garant předmětu  PhDr. Marta Franclová, PhD.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Marta Franclová, PhD.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět seznámí studenty s problematikou krize v širokém psychologickém kontextu – pojem krize; příčiny 
krize; typy krize; zvládání krize; krizová intervence v širokém kontextu – krizová intervence jako první pomoc v 
rámci normy i patologie; vhled do mechanizmů krizové intervence.  
  

Základní okruhy témat:  

Pojem krize a její druhy  

Příčiny krize  

Reakce na krizi  

Krize  

Symptomy krize  

Člověk v krizi  

Pomoc v krizi  

Neformální pomoc v krizi  

Formální pomoc v krizi  

ABC model krizové intervence  

  

    



 

 
  
      



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Interpretační (arte) postupy I  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

3/ZS  

Rozsah studijního předmětu  10+6  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Prerekvizita: Praktický výcvik v projektivní arte skupině II  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Aktivní účast, seminární práce, překonání případných inhibicí v tvorbě či ve verbální komunikaci při 
interpretaci.  
  

Garant předmětu  PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

50 % (přednášky)  

50 % (semináře)  

Vyučující  

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D., Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět navazuje na předměty Praktický výcvik v projektivní arte skupině I a II. Expresivita v podobě 
výrazového prostředku – artefaktu – zpřístupňuje i oblast nevědomých vrstev psychiky, které jsou svou 
povahou symbolické a obrazové. Při výtvarném vyjadřování se uplatňují podobné procesy, se kterými pracují 
analyticky či dynamicky orientované psychoterapeutické systémy, návazně dynamicky orientovaná 
arteterapie. Cílem interpretace artefaktu je přispět k náhledu na nevědomé /latentní/ či potlačované motivy v 
rovině intrapsychické i interpersonální, umožnit pochopení a reflexi spojitosti mezi volenými výrazovými 
prostředky a dynamikou psychických procesů autora výtvarného díla. Interpretace symbolické vrstvy obrazu 
umožňuje budování paralel mezi teoriemi snové práce a symbolu. Předpokladem dovednosti studenta nalézat 
přiléhavý obsah výtvarných metafor je znalost ontogenetických vývojových modelů, porozumění spojitosti 
mezi psychopatologií a výtvarným vyjádřením, a to v klinické i subklinické podobě. Při tvorbě pracovních 
hypotéz jsou uplatněny zásady vedení terapeutického rozhovoru v kontextu principů a dynamiky 
arteterapeutické skupiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Kastová, V. (2014). Dynamika symbolů. Praha: Portál.  

Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada. Rubin, 
J. A. (2008). Přístupy v arteterapii. Praha: Triton.  
  

Doporučená:   

Betthelheim B. (2000). Za tajemstvím pohádek. Praha: Lidové noviny.  

Franz, M.-L. (1998). Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál.  

Freud, S. (2003). Výklad snů. Pelhřimov: Nová tiskárna.  

Freud, S. (1998). Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek.   

Chasseguertová-Smirgelová, J. (2001).  Kreativita a perverze. Praha: Portál.   

Kohut, H. (1991). Obnova Self. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.  

Naumburg, M. (1987). Dynamically Oriented Art Therapy. Its Principals and Practice. Chicago: Magnolia Street 
Publishers.  
Naumburg, M. (1973). Introduction to Art Therapy. New York: Teachers College Press.   

Peck, S. M. (1995). V jiném rytmu. Praha: Votobia.  

Pechar, J. (1992). Prostor imaginace. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.  
Vymětal J. et al. (2007). Speciální psychoterapie. Praha: Grada.  
  

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  16  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta.  

  
      



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Ateliér kombinovaných technik a aktivit I  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

3/ZS  

Rozsah studijního předmětu  0+10  kreditů  4  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

Ateliér abreakčních technik II  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Seminář   

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Prezentace pracovního listu s metodikou a zdůvodněním terapeutického využití zvolené kombinované 
techniky, praktická ukázka, zpracování zadaných tematických námětů, pravidelná aktivní účast v ateliérových 
činnostech.  
  

Garant předmětu  PaedDr. Evžen Perout  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PaedDr. Evžen Perout  

Stručná anotace předmětu  

Předmět je realizován formou blokové výuky. Má podobu dvouhodinové ateliérové činnosti. Cílem předmětu 
je seznámení studentů s variantami výtvarných technik, které lze uplatnit v terapeutické práci, sledovány jsou 
možnosti terapeutického posunu při jejich použití.  Každý student připraví a realizuje výtvarnou etudu s 
kombinovanou výtvarnou technikou, pro ostatní připraví pracovní list s metodickou instrukcí a terapeutickým 
využitím. V terapeutickém kontextu jsou využity grafické a malířské výrazové prostředky a techniky, pracuje 
se s koláží, asambláží, frotáží, fotografií, počítačovou grafikou, různými podobami tisků a trojrozměrnými 
materiály. Podoba činností je kolektivní i individuální.  Vedle těchto činností studenti dostávají k domácímu 
zpracování další řadu tematických zadání, kde využívají již osvojené výtvarné postupy a techniky – akční 
akvarel, tematický akční akvarel, žádoucím výsledkem je schopnost studenta samostatně asociačně pracovat 
s barevnou skvrnou, s realistickým prvkem v doplňku. Tento způsob práce posiluje fantazijní složku volné 
tvorby, zároveň vede k ukotvení a vztahu k realitě.   
  

 Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Campbellová, J. (1998). Techniky arteterapie. Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: 

Portál. 

Landgarten, H. B. (1993). Magazíne Photo Collage. A Multicultural Assessment and Treatment Technique. 

London: Brunner-Routledge. 

Smith, R. (2000). Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Praha: Slovart. 

Vančát, J. (2009). Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě. Gnozeologické předpoklady analýzy obrazové 

stránky nových médií. Praha: Karolinum. 

Pondělíček, I. (2002): Fantaskní umění. Praha: Vodnář. 

 

Doporučená: 

Jost, F. (2006). Realita/Fikce – říše klamu. Praha: Akademie múzických umění. 

Kastová, V. (1999). Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál. 

Malchiodi, C. A. (ed.) (2001). Handbook of Art Therapy. New York: The Guilford Press. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 10 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou. 

  



 

 
  
  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Dynamická psychoterapie  

Typ předmětu  ZT  dop. ročník / 

semestr  

3/ZS  

Rozsah studijního předmětu  6+0  Kreditů  2  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Předmět je zakončen seminární prací, esej, která potvrzuje základní orientaci v tématech dynamické 
psychoterapie a přístupu k některým otázkám a problémům, v rozsahu 7–10 stran, s možností rozhovoru za 
účelem doplnění, vysvětlení apod.  
  

Garant předmětu  PhDr. Marta Franclová, PhD.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Marta Franclová, PhD.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět seznámí studenty s podstatou psychodynamických teorií osobnosti a z nich vycházejících 
terapeutických směrů; seznámení s charakteristickými konstrukty a pojmy psychodynamických 
terapeutických škol.  
  

Výuka probíhá blokově:  

Psychodynamické teorie osobnosti – základní charakteristiky  

Psychoanalýza – Sigmund Freud  

Individuální psychologie – A. Adler  

Analytická psychologie – C.G. Jung  

Interpersonální směry – K. Horney, H.S. Sulivan, E. Fromm, E. Erikson  

Egopsychologie – A. Freudová, H. Hartman  

Neopsychoanalýzy – J. Bowlby, A. Miller, M. Mahlerová ad.  

  

  Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Adler, A. (1999). Porozumění životu. Úvod do individuální psychologie. Praha: Aurora. 

Bowlby, J. (2010). Vazba. Praha: Portál. 

Bowlby, J. (2012). Odloučení. Praha: Portál. 

Erikson, E. H. (2015). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Portál. 

Freud, S. (1999). Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakl. J. Kocourek. 

Fromm, E. (1997). Člověk a psychoanalýza. Praha: Aurora. 

Horney, K. (2000). Neuróza a lidský růst. Zápas o seberealizaci. Praha: Pragma, Triton. 

Jung, C. G. (1993). Analytická psychologie, její teorie a praxe. Praha: Academia. 

Lanyadoová, M., Horneová, A. (2005). Psychoterapie dětí a dospívajících. Praha: Triton. 

 

Doporučená: 



 

Fromm, E. (2014). Mít, nebo být. Praha: Aurora. 

Poněšický, J. (2012). Úvod do moderní psychoanalýzy. Praha: Triton. 

Prochazka, J. O., Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 6 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Po vzájemné domluvě studentů s vyučujícím možnost osobních konzultací.  

  



 

  

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Arteterapeutické přístupy k dětem a dospívajícím   

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

3/LS  

Rozsah studijního předmětu  4+4  Kreditů  3  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zkouška  Forma výuky  Přednáška, seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Zkouška kombinovaná  

Garant předmětu  Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřen na specifika poradenství a psychoterapie zaměřené na děti a dospívající, možnosti 
uplatnění arteterapie při terapii u různých typů obtíží či diagnóz, využití hry a tvořivost při práci s dětmi.  
Pozornost je věnována jak individuální, tak i skupinové práci s dětmi a jejím hlavním zásadám a pravidlům.   

 Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bremsová, Ch. (2018). Dětská psychoterapie a poradenství. Praha: Triton. 

Cohen, L. (2015). Jak zacházet s dětským strachem. Praha: Argo. 

Elliott, J., Place, M. (2002). Dítě v nesnázích. Prevence, příčiny, terapie. Praha: Grada. 

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

Lanyadová, M., Horne, A. (eds.) (2005). Psychoterapie dětí a dospívajících – psychoanalytický přístup. Praha: 

Triton. 

Lhotová, M., Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál. 

Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. (2000). Dětská psychoterapie. Praha: Portál. 

Levine, P. A., Klineová, M. (2012). Trauma očima dítěte. Praha: Maitrea. 

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

Malchiodi, C. A. (ed.) (2015). Creative Interventions with Traumatized Children. New York, London: The 

Guilford Press. 

Matějček, Z. (1992). Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN. 

Piaget, J., Inhelderová, B. (2000). Psychologie dítěte. Praha: Portál.  

Pöthe, P. (2011). Psychoterapie dítěte. Praha: Grada. 

Pöthe, P. (2008).  Emoční poruchy v dětství a dospívání. Psychoanalytický přístup. Praha: Grada. 

Říčan, P., Krejčířová, D. a kol. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada. 

Šulová, L., Zaouche-Gaudron, Ch. (2003). Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum. 

Vágnerová, M. (2001).  Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum. 



 

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

Winnicot, D.W. (2018). Hraní a realita. Praha: Portál.  

 

Doporučená: 

Bailey, C. E. (ed.) (2000). Children in Therapy. New York, London: Norton and Copany. 

Černoušek, M. (1990).  Děti a svět pohádek. Praha: Albatros. 

Fraibergová, S. H. (2002). Magické roky. Praha: Triton. 

Jedlička, R. (2001). Psycho-sociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie. Praha: PF UK.  

Langmeier, J. (1991). Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum. 

Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada. 

Malchiodi, C. A., Crenshaw, D. A. (eds.) (2015). Creative Arts and Play Therapy for Attachment Problems. New 

York, London: The Guilford Press. 

Oaclander, V. (2003). Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Jiří Štěpo – Drvoštěp. 

Prekopová, J. (1993). Malý tyran. Praha: Portál. 

Rubinová, J. A. (2008). Přístupy v arteterapii. Praha: Triton. 

Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum. 

Valenta, M., Humpolíček, P. (2017). Hra v terapii. Praha: Portál. 

Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, jinak emailová komunikace. 

  



 

  

 
     
  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ateliér kombinovaných technik a aktivit II 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0+14 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Ateliér kombinovaných technik a aktivit I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování seminární práce v podobě průřezového sebehodnocení vlastní výtvarné tvorby v průběhu 

tříletého studia, úkolem je najít zlomové momenty, období krizí a popsat charakteristiky výtvarného posunu. 

V následné prezentaci výběru artefaktů studenti mají za úkol doložit skutečnosti zmiňované v seminární 

práci. Předpokladem je zpracování výtvarných témat a pravidelná aktivní účast v ateliérových činnostech. 

 

Garant předmětu PaedDr. Evžen Perout 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

PaedDr. Evžen Perout 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se realizuje formou blokové výuky. Má podobu dvouhodinové ateliérové činnosti. Studenti 

pokračují v přípravě a prezentaci pracovních listů, seznamují se s možnostmi kombinovaných výtvarných 

technik a materiálů. Preferovány jsou techniky s abreakčním prvkem, studenti se učí integrovat výtvarně 

destruktivní a akční metodické pokyny a postupy, které jsou žádoucí korektivní zkušeností zvl. v případě příliš 

režijního a řízeného výtvarného názoru.  Samotná destrukce výtvarného materiálu není cílem, snahou je 

abreaktivní uvolnění blokovaných emocí, následná výtvarná kultivace je metaforou pro integraci a 

zapouzdření, které je ve finální fázi ateliérové tvorby žádoucí. Tuto získanou zkušenost lze následně uplatnit 

i v pokračující řadě zadávaných tematických námětů. Předpokládá se již schopnost samostatně dospět 

k barevně a kompozičně vyváženému artefaktu, verbálně formulovat a zdůvodnit zvolená metodická řešení, 

příp. postřehnout rizikové momenty metafor výtvarného symptomu. Ve vztahu k rozpoznaným rizikovým 

momentům se předpokládá i schopnost navrhnout vhodné metodické řešení a ošetření problému, samotná 

metodická instrukce by již měla nést vlastní terapeutický záměr. Výše uvedené získané dovednosti jsou pak 

základem pro zpracování seminární práce, která vyžaduje sebenáhled, praktickou i teoretickou zkušenost 

s výtvarným projevem.   

 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Coleová, A. (2000). Umění zblízka-Perspektiva. Vizuální průvodce teorií a technikami-od renesance k pop artu. 

Bratislava: Perfekt. 

Komzáková, M., Slavík, J. (2008). Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii. Plzeň: Západočeská 

univerzita.  

Liebmann, M. (2005). Skupinová arteterapie. Praha: Portál.  

Potměšilová, P. et al. (2010). Arteterapie v institucionální výchově. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Stehlíková-Babyrádová, H. (2016). Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev. Brno: 

Barrister & Principal, Masarykova univerzita. 

Šicková-Fabrici, J. (2005). Význam výtvarných materiálov a médií v arteterapii. Bratislava: OZ Terra 

Therapeutica. 

 

Doporučená: 

Bláha, J. (2006). Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas. Praha: Toga. 

Landgarten H. B. (2014). Clinical Art Therapy. A Comprehensive Guide. London: Routledge.  

Naumburg, M. (1987). Dynamically Oriented Art Therapy. Its Principles and Practice. Chicago: Mangolia Street 

Publisher. 

Milner, M. (1987). The Suppressed Madness of Sane Men. Forty-Four Years of Exploring Psychoanalysis. 

London, New York: Tavistock Publications. 

Winnicott, D. W. (2017). Playing and Reality. London: Routledge. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 14 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou. 

 

  



 

    

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační (arte) postupy II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 10+10 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: Interpretační (arte) postupy I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast, nácvik interpretačních dovedností, samostatná terapeutická činnost 

Garant předmětu PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50 % (přednášky) 

50 % (semináře) 

Vyučující 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D., Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět logicky navazuje na Interpretační (arte) postupy I. Expresivita v podobě výrazového prostředku – 

artefaktu – zpřístupňuje i oblast nevědomých vrstev psychiky, které jsou svou povahou symbolické a 

obrazové. Při výtvarném vyjadřování se uplatňují podobné procesy, se kterými pracují analyticky či 

dynamicky orientované psychoterapeutické systémy, návazně dynamicky orientovaná arteterapie. Cílem 

interpretace artefaktu je přispět k náhledu na nevědomé či potlačované motivy v rovině intrapsychické i 

interpersonální, umožnit pochopení a reflexi spojitosti mezi volenými výrazovými prostředky a dynamikou 

psychických procesů autora výtvarného díla. Interpretace symbolické vrstvy obrazu umožňuje budování 

paralel mezi teoriemi snové práce a symbolu. Předpokladem dovednosti studenta nalézat přiléhavý obsah 

výtvarných metafor je znalost ontogenetických vývojových modelů, porozumění spojitosti mezi 

psychopatologií a výtvarným vyjádřením, a to v klinické i subklinické podobě. Při tvorbě pracovních hypotéz 

jsou uplatněny zásady vedení terapeutického rozhovoru v kontextu principů a dynamiky arteterapeutické 

skupiny. 

 

V úvodu studia je studentovi prezentován artefakt jako jeden z projevů autorovy psychiky, z něhož lze 

usuzovat nejen na její obsah, ale i dynamiku, a to v rovině interpersonální i intrapsychické. Jestliže během 

analýzy zaměřené na formu artefaktu student rozeznával výtvarné prostředky a vztahy mezi nimi, v 

interpretaci orientované na obsah výtvarného sdělení se průběžně pokouší o porozumění významu 

souvislostí mezi použitými výtvarnými prostředky a osobnostní výbavou autora. Zprvu probíhá nácvik 

analytického vhledu do artefaktu a pohybu v jeho symbolické vrstvě. Následně se student cvičí v dovednosti 

nacházet souvislosti mezi latentním obsahem autorova obrazu a jeho aktuální životní problematikou, a to s 

přihlédnutím k aplikaci teoretických poznatků týkajících se např. teorie snové práce, roviny strukturální, 

topografické, adaptační a genetické. 

  

 



 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kastová, V. (2014). Dynamika symbolů. Praha: Portál. 

Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada. 

Rubin, J. A. (2008). Přístupy v arteterapii. Praha: Triton. 

 

Doporučená:  

Betthelheim B. (2000). Za tajemstvím pohádek. Praha: Lidové noviny. 

Franz, M.-L. (1998). Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál. 

Freud, S. (2003). Výklad snů. Pelhřimov: Nová tiskárna. 

Freud, S. (1998). Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek.  

Chasseguertová-Smirgelová, J. (2001).  Kreativita a perverze. Praha: Portál.  

Kohut, H. (1991). Obnova Self. Praha: Psychoanalytické nakladatelství. 

Naumburg, M. (1987). Dynamically Oriented Art Therapy. Its Principals and Practice. Chicago: Magnolia Street 

Publishers. 

Naumburg, M. (1973). Introduction to Art Therapy. New York: Teachers College Press.  

Peck, S. M. (1995). V jiném rytmu. Praha: Votobia. 

Pechar, J. (1992). Prostor imaginace. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.  

Vymětal J. et al. (2007). Speciální psychoterapie. Praha: Grada. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe III 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 30 h +12 h reflexe kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizity: Praxe v zařízení I, Praxe II 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Odborná praxe, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Absolvování povinné praxe v rozsahu 30 hodin. Dodržení stanoveného počtu absencí během výuky, aktivní 

účast při výuce. Kontrola dokumentů odevzdaných studentem: zprávy a reflexe z praxe, potvrzených smluv 

o absolvované praxi, příp. kazuistiky sledovaných případů. 

 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika 

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100%  

 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika 

Stručná anotace předmětu 

Předmět umožní studentovi seznámit se s odborným pracovištěm (zdravotnická, školská, poradenská aj. 

zařízení); jeho obsahem, strukturou a službami, které poskytuje klientům, dále praktické seznámení s 

problematikou arteterapeutické práce. Na zvolených pracovištích se bude student aktivně spolupodílet na 

terapeutické, edukační a jiné činnosti s konzultacemi či supervizí formou balintovských skupin. Student 

prohloubí svůj vhled do problematiky a metod práce arteterapeuta, systému terénní práce. Prohloubí své 

zkušenosti pro kvalifikované uplatnění profese arteterapeuta ve zdravotnických, školských, poradenských 

zařízeních. 

 

Student v rámci předmětu absolvuje praxi v arteterapeutické komunitě, příp. jako koterapeut / stážista při 

práci s jednotlivcem. V rámci praxe se bude podílet na arteterapeutické práci, a to v takovém rozsahu, jaký 

mu organizace umožní. Rozsah praxe je třicet hodin. Absolvování student doloží potvrzením od příslušného 

pracoviště, student také odevzdá písemné reflexivní hodnocení. Předpokladem pro úspěšný průběh praxe je 

absolvování předmětu „Praxe v zařízení I“, dále studentův sebezkušenostní prožitek v ročníkové komunitě, 

studentova znalost etických zásad v pomáhajících profesích a základní literatury ve vztahu k předmětu. 
 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky (1994). Společnost sociálních pracovníků ČR. 

Balint, M. (1998). Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha: Portál. 

Carroll, M., Tholstrupová, M. (ed.) (2004). Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Triton. 

Havrdová, Z. (1999). Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium. 

Matoušek, O. (2003). Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. 

Pačesová, M. (2004). Lékař, pacient a Michael Balint. Praha: Triton. 

Schmidbauer, W. (2000). Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál. 

Timulák, L. (2006). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál. 

 

Doporučená 

Hawkins, P., Shonet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 

Musil, L. (2004). Ráda bych Vám pomohla, ale… Brno: Marek Zeman. 

Šimek, A. (ed.) (2004). Supervize – kasuistiky. Praha: Triton. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 12 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Primárně během výuky (rozvrhovaných hodin v rámci semestru), případně individuálně ve smluvených 

konzultačních hodin. Kontakty (mail, mobil) studenti obdrží skupinovou poštou před začátkem semestru a 

zmíněných komunikačních prostředků lze v případě potřeby rovněž využít. 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kvinternocolor 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 12+12 kreditů 4 

rerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: Interpretační (arte) postupy I 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška kombinovaná 

Garant předmětu PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50 % (přednášky) 

50 % (semináře) 

Vyučující 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D., Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět zprostředkovává studentům využití jednoduchého barevného artefaktu (KTC – 

kvinternokolortest), který slouží k navázání dialogu, k prvotní formulaci otázek či hypotéz o biografii klienta 

a oblastech jeho problémů či o jeho rizicích. Umožňuje vytvářet pracovní hypotézy o vztazích v původní 

rodině a o specifických vzorcích chování v dětství a dospívání. Seminář seznamuje s různými pohledy na 

barevnou symboliku a možnosti jejího využití při úvahách o osobnosti klientů. Těžiště práce v semináři je 

směřováno k praktické práci s ukázkami KTC od studentů či klientů, k trénování vytváření hypotéz a kladení 

otázek. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinné: 

Baleka, J. (1999). Modř barva mezi barvami. Praha: Academia. 

Malchiodi, C. (ed.) (2003). Handbook of Art Therapy. New York, London: Guilford Press.  

Parramón, J., M. (1995). Teorie barev. Praha: Svojtka & Co. 

 

Doporučené: 

Brožková, I. (1983). Dobrodružství barvy. Praha: SPN.  

Gage, J. (2000). Colour and Meaning: Art, Science and Symbolism. Barkeley, Los Angeles: University of 

California Press. 

Chasseguertová-Smirgelová, J. (2001). Kreativita a perverze. Praha: Portál. 

Pleskotová, P. (1987). Svět barev. Praha: Albatros. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 20 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta. 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zpracování bakalářské práce 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0+0 Kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Individuální konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student předkládá rozpracovanou BP (dle dohody s vedoucí BP). 

Garant předmětu PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

 

Vyučující 

Vedoucí BP 

Stručná anotace předmětu 

Seminář probíhá formou konzultací s vedoucím práce. Student specifikuje téma své práce, s vedoucím 

konzultuje jednotlivé kroky přípravy (sběr dat, práce s literaturou), vypracování jednotlivých částí bakalářské 

práce. Řešení formálních aspektů bakalářské práce. Studium a analýza zadané literatury ve vazbě na téma 

bakalářské práce. Zpracování teoretické části bakalářské práce. Stavba jednotlivých kapitol, jejich 

provázanost, zařazení obrázků, tabulek a grafů a jejich označení. Správná citace literatury, použití citační 

normy. Formulování závěrů. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

V návaznosti na téma zadané BP 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta. 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk – angličtina 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0+0 Kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška z anglického jazyka na úrovni B1, tedy intermediate, gramatika v rozsahu B1 podle kterékoli 

dostupné učebnice pro tuto úroveň. Slovní zásoba obecné současné angličtiny a zvládnutí základní 

terminologie studovaného oboru, tedy arteterapie a psychologie.  Zkouška má 2 části: písemný gramatický 

test s nutnou úspěšností 60 % a ústní zkoušku (čtení anglického textu odpovídajícího odbornému zaměření 

s porozuměním a jeho následná interpretace, plynulý dialog o textu a tématu se zkoušejícím)  

 

Garant předmětu  

doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět není vyučován, jedná se pouze o zkoušku. Studenti si pro přípravu na ní mohou zvolit přípravný 

kurz CJA1 a CJA2 nebo samostudium odpovídající jazykové úrovni. Konzultace a zkoušení probíhají v 

anglickém jazyce. Zkouška má 2 části: písemný gramatický test s nutnou úspěšností 60 % a ústní zkoušku 

(čtení anglického textu odpovídajícího odbornému zaměření s porozuměním a jeho následná interpretace, 

plynulý dialog o textu a tématu se zkoušejícím). 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Učebnice anglického jazyka na úrovni B1 (úroveň odpovídající státní maturitě) 

Murphy R. (2019). English Grammar in Use. Fifth Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Oxenden C., Latham-Koenig, Ch., Seligson P. (2012). English File Intermediate. Third Edition. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Doporučená: 

Jones, L. (2002) Working in English. Cambridge: Cambridge University Press.  

Peters S., Gráf, T. (1998). Cvičebnice anglické gramatiky. Praha: Polyglot. 

Prodromou L. (2002). Grammar and Vocabulary for First Certificate. Harlow: Longman.  

Redman, S. (2012). English Vocabulary in Use. Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.  

Swan M. (2005). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press. 



 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 10 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou. 

  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk – němčina 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0+0 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Znalosti německého jazyka na úrovni B1.1 (jazyková úroveň předepsaná 

pro 2. cizí jazyk v RVP SŠ) 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná a ústní. Četba odborného textu o rozsahu 10 stran (volba textu musí korespondovat s aprobací 

studenta/studentky). Volbu textu je nutno předem konzultovat s doc. Andrášovou nebo s dr. Peckou. Úspěšné 

absolvování závěrečného písemného testu. Ústní zkouška: rozprava na vybrané odborné téma. 

 

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

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 %  

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Studující si systematizují a prohloubí dosud nabyté znalosti z němčiny ze střední školy, přičemž se soustředí 

především na další rozvoj komunikačních dovedností a na schopnost prezentovat vybrané odborné téma 

z oblasti studovaného oboru či z pedagogiky a psychologie.  

 

Témata jednotlivých lekcí: 

1. Hochschulstudium 



 

2. Schulpraxis 

3. Bewerbungen 

3. Weiterbildungsmaßnahmen 

5. Teilnahme an Konferenzen 

6.  Schule 

7. Kindheit 

8. Jugend 

9. Pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern I 

10. Pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern II 

11. Pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern III 

12. Pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern IV 

13. Písemný test, příprava na ústní zkoušku 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Braun-Podeschwa, J., Habersack, Ch., Pude, A. (2015). Menschen B1.2. München: Hueber Verlag. 

Buscha, A., Szita, S. (2011). B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (B1-B2). Leipzig: 

Schubert Verlag. 

Motta, G. (2008). Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Klett. 

 

Původní odborné texty z oblasti studované aprobace a z pedagogiky a psychologie – dle výběru 

studenta/studentky. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 10 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou. 

 

  



 

 
  



 

 

  

 

 

 
 

    



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu  

Název studijního předmětu  Vedení terapeutického rozhovoru  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

  

Rozsah studijního předmětu  0+9  kreditů  2  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Seminární práce   

Garant předmětu  Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět uvádí studenty do způsobu vedení terapeutického rozhovoru s klientem. Studenti se budou učit 
praktické dovednosti v oblasti vedení rozhovoru. Rovněž bude trénována schopnost reflektované práce a 
schopnost vnímat roli souvislostí a kontextu, za nichž je rozhovor s klientem veden, uvědomování si jejich 
vlivu na svou vlastní práci. Témata: vztah terapeut – klient, strukturování rozhovoru, fáze rozhovoru, postupy 
zkoumání klienta, postupy podporující klienta, kladení otázek, aktivní naslouchání, neverbální aspekty 
rozhovoru, vnímání potřeb klienta, oceňování, etické aspekty.  
  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Anderson, H. (2009). Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii. Brno: NC Publishing. 
Delfoes, M. F. 2018). Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety. Praha: Portál.  
Kindl-Beilfus, C. (2012).  Umění ptát se. Praha: Portál.  

Mikuláštík, M. (2003). Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada.  

Miller, W. R., Rollnick, S. (2003). Motivační rozhovory. Tišnov: SCAN.  

Sullivan, H. S. (2006). Psychiatrické interview. Praha: Triton.  

Timulák, L. (2006). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál.  

Vodáčková, D. a kol. (2002).  Krizová intervence. Praha: Portál, s. 89–114.  

Zatloukal, L., Vítek, P. (2019). Zázrak tří květin. Terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími. Praha: 
Portál.  
  

Doporučená:  

Bobek, M., Peniška, P. (2008). Práce s lidmi. Brno: NC Publishing.  

Dupuy, E. (2002). Úspěšný dialog. Praha: Portál.  

Peavy, R. V. (2013). Sociodynamické poradenství. Praha: Dům zahraniční spolupráce pro Centrum 
Euroguidance.  
Shazer, S., Dolan, Y. (2011).  Zázračná otázka. Praha: Portál.  

Soukup, J. (2014). Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál. 
Úlehla, I. (2004). Umění pomáhat. Praha: SLON.  

  
    



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě  

Rozsah konzultací (soustředění)  9  hodin   

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím  

Osobní konzultace po předchozí domluvě, jinak emailová komunikace.  

  
     



 

 
  

    
 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Práce s odbornými texty 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0+6 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast, písemná práce 

Garant předmětu PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zacílený na četbu vybraných odborných textů, které jsou úzce svázány se studiem arteterapie. 

Prostřednictvím důkladného rozboru a kontextualizovanou interpretací příslušných statí se studenti hlouběji 

seznámí se základními myšlenkami z oblasti teorie umění, teorie filmu, teorie kultury, teorie barev a 

psychoanalýzy. Výuka bude rozdělena do několika na sebe navazujících bloků četby, analýzy, interpretace a 

diskuse. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Benjamin, W. (1979). Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti. In Benjamin, W. Dílo a jeho 

zdroj. Praha: Odeon, s. 17–47. 

Greenberg, C. (2000). Avantgarda a kýč. In Labyrint Revue, č. 7–8, s. 69–74. 

Freud, S. (1991). Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci. Praha: Orbis. 

Freud, S. (1998). Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek. 

Freud, S. (2002). Michelangelův Mojžíš. In Freud, S. Spisy z let 1913–1917 (Sebrané spisy X). Praha: 

Psychoanalytické nakladatelství, s. 153–179. 

Jung, C. G. (2000). Duše moderního člověka. Brno: Atlantis.  

Loos, A. (2001). Ornament a zločin. In A. Loos, Řeči do prázdna. Kutná Hora: Tichá Byzanc, s. 138–148. 

Mulvey, L. (1998). Vizuální slast a narativní film. In Oates-Indruchová, L. (ed). Dívčí válka s ideologií. Klasické 

texty angloamerického feministického myšlení.  Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s. 117–131. 

Panofsky, E. (2013). Ikonografie a ikonologie. Úvod do studia renesančního umění. In Panofsky, E. Význam ve 

výtvarném umění. Praha: Academia. 

Worringer, W. (2001). Abstrakce a vcítění. Příspěvek k psychologii stylu. Praha: Triáda. 

 

Doporučená:  

Goodman, N. (2007). Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha: Academia. 

Kulka, T., Ciporanov, D. (2010). Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec: Pavel 

Mervart. 

Kulka, T. (2014). Umění a kýč. Praha: Torst. 

Krauss, R. (1985). The Originality of the avant-garde and other modernist myths. Cambridge: MIT Press. 



 

Norman, D. A. (2005). Psychopatologie všedních věcí. In Pachmanová, M. (ed.). Design. Aktualita, nebo 

věčnost? Praha: VŠUP, s. 33–36. 

Warhol, A. (1990). Od A k B a zase zpět. Zlín: Archa. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 6 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Po předchozí domluvě je možná osobní konzultace. Jinak komunikace probíhá prostřednictvím elektronické 

pošty. 

 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Trojrozměrné výtvarné materiály v arteterapeutické praxi 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0+9 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování výtvarných zadání technikou hmatového modelování, prezentace a sebereflexe – hodnocení vlastní 

výtvarné zkušenosti, pravidelná účast na ateliérové činnosti. 

 

Garant předmětu PaedDr. Evžen Perout 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

PaedDr. Evžen Perout 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznámí studenty s teoretickými i praktickými podobami využití trojrozměrného výtvarného projevu 

a uplatnění těchto zkušeností v arteterapeutické praxi. Studenti si uvědomí důvody začlenění tohoto typu 

tvorby ve vztahu k výtvarné ontogenezi, dále budou chápat specifika vývojových charakteristik trojrozměrného 

výtvarného projevu na pozadí poznatků o znakosloví kresebného projevu. Dále budou obeznámeni s tradicí 

(Kramer, Lowenfeld) a současnými podobami uplatnění trojrozměrného výrazového prostředku 

v arteterapeutické činnosti (Šicková). 

V praktické části výuky budou seznámeni s inovativní technikou hmatového modelování, vzhledem k povaze 

metodiky této techniky jim bude zprostředkována zkušenost z práce se zrakově indikovanými klienty. 

Dle metodických pokynů budou zpracovávat námět v podobě reliéfu, dále námět masky, kde bude sledována 

možnost posunu od realistického provedení ke stylizovaným zpracováním. Následovat bude realizace tématu 

busty (lidské tváře). Pro hodnocení, interpretaci a analýzu budou využity projektivní aspekty zadávaných 

témat. 

     

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Berit, H. (2007). Modelování. Hlava a výrazy tváře. Brno: Computer Press. 

Golomb, C. (2002). Child Art in Context. A Cultural and Comparative Perspective. Washington: American 

Psychological Association. 

Kramer, E. (2000). Art as Therapy. Collected Papers. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher. 

Lowenfeld, V. (1987). Therapeutic Aspects of Art Education. The American Journal of Art Therapy, 25(4), p. 

111–146. 

Muller, O. (ed.) (2014). Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada. 

Perout, E. (2005). Arteterapie se zrakově postiženými. Praha: Okamžik. 

Šicková-Fabrici, J. (2005). Význam výtvarných materiálov a médií v arteterapii. Bratislava: OZ Terra 

Therapeutica. 

Doporučená: 

Blažek, V., Trnka, R. (2009). Lidský obličej. Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních 

věd. Praha: Karolinum. 

Kennedy, J. M. (1993). Drawing and the Blind. New Haven: Yale University Press. 

Lowenfeld, V. (1965). The Nature of Creative Activity. London: Routledge. 

Šicková-Fabrici, J. (2010).  Das Modellieren mit Ton in der Kunsttherapie.  Bratislava: OZ Terra Therapeutica. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 9 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě, případně elektronickou poštou. 

 

  



 

  
    

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Některé otázky vývojové psychologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0+9 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zaměřuje na některé důležité otázky vývojové psychologie, které mohou ovlivňovat terapeutickou 

práci s klientem. Pozornost je věnována tématům rané vazby (attachment), vývoji emocí (s akcentem na 

podporu zdravého emočního vývoje v dětství), souvislosti vývoje emocí se zráním mozku; výchovné přístupy, 

podpora a péče o dítě v rodině. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada. 

Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada. 

Matoušek, O. et al. (2015). Děti a rodiče v rozvodu. Praha: Portál. 

Levine, P. A., Kline, M. (2012). Trauma očima dítěte. Probouzení obyčejného zázraku léčení. Praha: Maitreia. 

Pöthe, P. (2013). Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha: Grada. 

Smallová, M. (2012). Naše děti, naše světy. Jak biologie a kultura ovlivňuje naše rodičovství. Praha: 

DharmaGaia. 

Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum. 

Teyber, E. (2007). Děti a rozvod. Jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů. Praha: Návrat domů. 

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

Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum. 

 

Doporučení: 

Cohen, L. (2015). Jak zacházet s dětským strachem. Praha: Argo. 

Jedlička, R. (2001). Psycho-sociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie. Praha: FF UK.  

Payne-Bryson, T. P., Siegel, D. J. (2015). Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte. 12 revolučních strategií, jak 

kultivovat zrající duši vašeho dítěte a pomáhat růstu jeho EQ. Praha: CPress.  

Payne-Bryson, T. P., Siegel, D. J. (2015). Klidná výchova k disciplíně. Praha: Triton. 

Uholyeva, X., Hoskovcová, S. (2014). Předivo vztahů po rozvodu. E-psychologie, 8, č. 3. http://e-

psycholog.eu/pdf/uholyeva_hoskovcova.pdf 

https://www.kosmas.cz/autor/52221/tina-payne-bryson/
https://www.kosmas.cz/autor/48738/daniel-j.-siegel/
https://www.kosmas.cz/autor/52221/tina-payne-bryson/
https://www.kosmas.cz/autor/48738/daniel-j.-siegel/
http://e-psycholog.eu/pdf/uholyeva_hoskovcova.pdf
http://e-psycholog.eu/pdf/uholyeva_hoskovcova.pdf


 

Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 9 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, jinak emailová komunikace. 

  



 

 
  

    

 

 

 
 

  

B-III – Charakteristika studijního předmětu  



 

Název studijního předmětu  Dějiny umění v praxi  

Typ předmětu    dop. ročník / 

semestr  

  

Rozsah studijního předmětu  0+9  kreditů  2  

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence  

  

Způsob ověření studijních 

výsledků  
Zápočet  Forma výuky  Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta  

Aktivní účast, referát  

Garant předmětu  PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu  

100 %  

Vyučující  

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět poskytuje studentům prostor aplikovat nabyté znalosti z oblasti dějin umění, např. charakteristické 
prvky jednotlivých architektonických slohů a chronologii jejich vývoje atd. Výuka probíhá přímo v kontaktu s 
uměleckými díly v ulicích města (kostel, radnice, měšťanský dům, vila, morový sloup ad.), na zámku, na 
hradě nebo v galerii. Tím studenti zlepšují své porozumění nejen proměnám urbanistické struktury města a 
krajiny v kulturně-historických souvislostech, ale také praktickému fungování uměleckohistorických 
artefaktů v jejich přirozeném kontextu. Předmět studentům pomáhá uvědomit si a pojmenovat rozdíly mezi 
středověkou, novověkou a moderní vizualitou.  
  

 Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Dolanská, K. et al. (2010). České moderní a současné umění 1890–2010. Praha: Národní galerie. 

Fajt, J., Chlumská, Š. (2014). Čechy a střední Evropa 1200–1550. Praha: Národní galerie. 

Hubatová-Vacková, L. et al. (2018). První republika 1918–1938. Praha: Národní galerie. 

Knížák, M., Vlček, T. (2011). Mezinárodní umění. Katalog stálé expozice Sbírky moderního a současného umění 

Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie. 

Kostka, J. (1969). Hluboká. Státní zámek a památky v okolí. Praha: Olympia. 

Látal, H., Lexová, P., Vaněk, M. (2016). Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016. Průvodce stálou expozicí Alšovy 

jihočeské galerie. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie. 

Lavička, R. (2007). Gotické umění. Průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie. Hluboká nad 

Vltavou: Alšova jihočeská galerie. 

Bartilla, S. (2009). Flámské a holandské malířství od 16. do raného 18. století. Průvodce sbírkou Alšovy jihočeské 

galerie. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie. 

Staňková, J., Štursa, J., Voděra, S. (1991). Pražská architektura. Významné stavby jedenácti století. Praha: s.n. 

Tetiva, V. (2003). České umění XX. století [Díl I]. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie. 

Tetiva, V. (2006). České umění XX. století [Díl II]. 1940–1970. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie. 

Tetiva, V. (2007). České umění XX. století [Díl III]. 1970–2007. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie. 

Uhrová, O. et al. (2003). Francouzské umění 19. a 20. století. Katalog Sbírky moderního a současného umění 

Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie. 

 

Doporučená: 



 

Binder, M. (2019). Kapličky, sochy a křížky. Drobná sakrální architektura na území města Českých Budějovic. 

České Budějovice: Milan Binder. 

Erbanová, E. (2019). Jižní Čechy. Architektura 1945–1989. České Budějovice: Jihočeská centrála cestovního 

ruchu. 

Erbanová, E. (2007). Slavné vily Jihočeského kraje. Praha: Foibos, NPÚ. 

Juřík, P. (2008). Jihočeské dominium. Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních 

Čechách. Praha: Libri. 

Kuča, K. (2009). Hrady, zámky. A další památky ve správě Národního památkového ústavu. Praha: NPÚ. 

Líbal, D. (2000). Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích. Praha: Svoboda Servis. 

Marek, E. (2015). Památky zahradního umění. Součást národní a kulturní identity České republiky. České 

Budějovice: NPÚ. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 9 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Po předchozí domluvě je možná osobní konzultace. Jinak komunikace probíhá prostřednictvím elektronické 

pošty. 

 

  



 

  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Terapeutická práce se skupinou 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0+9 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast, seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznámí studenty se základními principy práce se skupinou v kontextu skupinové psychoterapie. 

Studenti se v rámci semináře získají základní zkušenosti souvisejícími s terapeutickou prací se skupinou, jakými 

jsou např. terapeutické faktory, interpersonální učení, skupinová soudržnost, hlavní úkoly terapeuta ad. 

Součástí výuky bude i získání vlastních zkušeností se skupinovou dynamikou včetně její reflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Behr, H., Hearstová, L. (2007). Skupinově-analytická psychoterapie. Praha: Triton. 

Corey, G. et al. (2006). Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha: Portál. 

Kratochvíl, S. (2005). Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén. 

Liebmann, M. (2010). Skupinová arteterapie. Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Praha: 

Portál. 

Yalom, I. D., Leszcz, M. (2016). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

Nykl, L. (2012). Carl Ransom Rogers a jeho teorie. Přístup zaměřený na člověka. Praha: Grada. 

Rieger, Z. (2007). Loď skupiny. Inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii. Praha: Portál. 

Roberts, J., Pines, M. (1998). Skupinová analýza v praxi. Praha: Psychoanalytické nakladatelství. 

Růžička, J. (2011). Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha: Triton. 

Viers, D. (ed.) (2011). Aktivity pro skupinovou psychoterapii. Praha: Portál. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 9 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



 

Osobní konzultace po předchozí domluvě, případně elektronická pošta. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vybraná témata psychologie osobnosti 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0+9 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: Úvod do psychologie 

 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Dodržení stanoveného počtu absencí během výuky, aktivní účast při výuce. Kontrola dokumentů odevzdaných 

studentem: seminární práce. 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika 

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 %  

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika 

Stručná anotace předmětu 

Předmětu obeznámí studenty s psychologickým pojetím osobnosti, základní terminologií a hlavními přístupy 

disciplíny. Nechybí představení možnosti zkoumání osobnosti se zřetelem na vlastní sebepoznání. Studenti si 

osvojí základní vědomosti z oblasti teorií osobností a orientaci v hlavních přístupech osobnosti. Znalosti budou 

moci prakticky aplikovat na poli pomáhajících profesí a zejména je využijí v oblasti vlastního sebepoznání. 

 

Obsahem předmětu jsou vybraná témata psychologie osobnosti: 

Psychologické pojetí osobnosti 

Temperament  

Charakter  

Sebeobraz   

Typové a rysové přístupy v osobnosti 

Vybrané teorie osobnosti (humanistické, behaviorální přístupy…) 
 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 

Blatný, M. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada. 

Drapela, V. J. (1997). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 

Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum. 

Doporučená 

Coan, R. W. (1999). Optimální osobnost a duševní zdraví. Praha: Grada. 

Balcar, K. (1983). Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha: SPN. 

Nakonečný, M. (1995). Psychologie osobnosti. Praha: Academia. 

Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti. Obor v pohybu, Praha: Grada. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 9 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Primárně během výuky (rozvrhovaných hodin v rámci semestru), případně během individuálně smluvených 

konzultačních hodin. Kontakty (mail, mobil) studenti obdrží skupinovou poštou před začátkem semestru. 

Zmíněných komunikačních prostředků lze v případě potřeby rovněž využít. 

 

 

  



 

  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologické aspekty pomáhajících profesí 

Typ předmětu  dop. ročník / 

semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0+9 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: Úvod do psychologie 

 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Dodržení stanoveného počtu absencí během výuky, aktivní účast při výuce. Kontrola dokumentů odevzdaných 

studentem: seminární práce. 

 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika 

 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100 %  

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika 

Stručná anotace předmětu 

Předmět vede studenty k pochopení interdisciplinární přístupů v pomáhajících profesích, najít průniky 

s oborem psychologie a jeho fenomény. Studenti si osvojí základní vědomosti z vybraných témat aplikované 

psychologie, získají orientaci a kontrolu nad psychologickými fenomény v pomáhajících profesích. 

 

Obsahem předmětu jsou vybraná témata psychologie a psychologické pohledy na probírané okruhy: 

Profesní identita 

Syndrom vyhoření, syndrom pomocníka, syndrom podvodníka 

Agrese, závislost a moc v pomáhajících profesích 

Svědomí, morálka  

Náročné životní situace (konflikt, frustrace, deprivace…) a způsoby jejich zvládání (copingové strategie, 

resilience…)  

 

  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Schmidbauer, W. (2000). Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál. 

Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P. (2000). Agrese, identita, osobnost. Tišnov: Scan. 

 

Doporučená: 

Hájek, K. (2007). Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Havrdová, Z. (1999). Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium. 

Matoušek, O. (2003). Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. 

Musil, L. (2004). Ráda bych Vám pomohla, ale… Brno: Marek Zeman. 

Pačesová, M. (2004). Lékař, pacient a Michael Balint. Praha: Triton. 

Poněšický, J. (2004). Agrese, násilí a psychologie moci. Praha: Triton.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 9 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Primárně během výuky (rozvrhovaných hodin v rámci semestru), případně během individuálně smluvených 

konzultačních hodin. Kontakty (mail, mobil) studenti obdrží skupinovou poštou před začátkem semestru a 

zmíněných komunikačních prostředků lze v případě potřeby rovněž využít. 

 

 

  



 

Přehled personálního zabezpečení studijního programu  

Abecedně seřazený seznam garantů a dalších vyučujících studijních předmětů uvedených ve studijních 

plánech.  

  

Garant studijního programu: Yvona Mazehóová, PhDr., Ph.D.  
  
Andrášová, Hana, doc., PaedDr., Ph.D.  

Betáková, Lucie, doc., PhDr., Ph.D.  

Franclová, Marta, PhDr., Ph.D.  

Kouřilová, Jana, Mgr., Ph.D.  

Krninský, Luboš, Mgr., Ph.D.  

Kronika, Ondřej Alexandr, Mgr., Mgr. Bc.  

Mazehóová, Yvona, PhDr., Ph.D.  

Nohavová, Alena, doc., Mgr., Ph.D.  

Pech, Milan, PhDr., Ph.D.  

Perout, Evžen, PaedDr.  

Slavík, Jan, doc, PaedDr., CSc.  

Stuchlíková, Iva, prof., PaedDr., CSc.  

Zeman, Stanislav, MgA., Ph.D., MBA  

  

Tučně: garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu (TZ)  

Kurzívou: garanti ostatních předmětů profilujícího základu (PZ)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



 

C-I – Personální zabezpečení  - garant studijního programu  

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

Jméno a příjmení  Yvona Mazehóová  Tituly  PhDr., Ph.D.  

Rok narození  1960  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  

Autobiografická tvorba a její interpretace I (garant, přednášející, vede seminář)  

Autobiografická tvorba a její interpretace II (garant, přednášející, vede seminář)  

Výcvik v analýze výtvarného díla I (přednášející, vede seminář)  

Výcvik v analýze výtvarného díla II (přednášející, vede seminář)  

Praktický výcvik v projektivní arte skupině I (přednášející, vede seminář)  

Praktický výcvik v projektivní arte skupině II (garant, přednášející, vede seminář)  

Interpretační (arte) postupy I (garant, přednášející, vede seminář)  

Interpretační (arte) postupy II (garant, přednášející, vede seminář)  

Kvinternocolor (garant, přednášející, vede seminář)  

Balintovské skupiny modifikované pro arteterapii (garant, přednášející, vede seminář) Relaxační 

a imaginativní techniky (garant, vede seminář)  

Údaje o vzdělání na VŠ   

1987: PF UK Praha – obor Speciální pedagogika   

1988: PF UK Praha – doktorát z oboru sociální patologie  

1996: PF JU Č. Budějovice – obor Arteterapie (Bc.)  

2007: PF UK Praha – doktorské studium (obor Speciální pedagogika – Ph.D.)   

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

1988 - 1991 -  JčSÚZ Č. Budějovice (řed. školy pro vzdělávání vedoucích pracovníků)  

1991 - 1992 -  Úřad města Č. Budějovice (sociální kurátor), člen komise pro ochranu dětí a mládeže  před soc.  

patol.vlivy a komise pro ochranu a prevenci kriminality dětí a mládeže  

1993   -  Dětské centrum ARPIDA, Č. Budějovice (zástupce ředitele)  

1993 - 2001 -   Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice (psychoterapeut, arteterapeut)  

2001 - dosud - Soukromá praxe - psychologické poradenství (psychoterapeut, arteterapeut) 2003 - 
dosud - PF JU České Budějovice (odborný asistent KPE, od roku 2008 dosud vedoucí Atelieru 
arteterapie)  
  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 32   

Počet vedených obhájených diplomových prací: 4   

Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 (+ jedna rozpracovaná)  

Členka oborové rady doktorského studijního programu Pedagogická psychologie (PF JU)    

Obor habilitačního řízení   Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  Ohlasy publikací  bez 

autocitací  

      WOS  Scopus  ostatní  

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  1  2  53  

      

  



 

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:  

POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., ŠOLCOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. The story of 520 days on a simulated 
flight to Mars. Acta Astronautica, 2016, roč. 126, č. September–October 2016, s. 178–189.   

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2017). Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 5, Retrieved March, 29, 
2017, from http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155.  
  

Další publikace k zajišťovaným předmětům:   

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. Osobní cíle jako motivační fenomén. Československá psychologie, 2014, roč. 
58, č. 5, s. 471-484.  

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., ŠALINA, O., KUVŠINOVA, O., VETTEROVÁ, E. Sebepojetí, 
sebeprožívání a specifické způsoby reagování na aktuální životní situaci v průběhu simulovaného letu na Mars.  
In Šolcová, Stuchlíková, Guščin, MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha: 
Academia, 2014, s. 183-196. ISBN 978-80-200-2437-4.   

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠERÝ, M. Změny v osobních cílech členů posádky při dlouhodobé simulaci 
kosmického letu. In Šolcová, Stuchlíková, Guščin, MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou 
planetu. Praha: Academia, 2014, s. 219-245. ISBN 978-80-200-2437-4.   

*  

Další profesní činnost  

2015-2019 výcvik v hypnoterapii a systemické terapii 
člen Česká asociace psychoterapeutů,  
člen České arteterapeutické asociace (v letech 2012-2017 člen výkonného výboru)  

  

Působení v zahraničí  

Podpis     Datum    

*Pozn. V letech 2018-2019 dlouhodobé zdravotní problémy, aktuální výstupy tvůrčí činnosti:  

  

• Mazehóová, Y, Kouřilová, J., Krninský, L. (under review). The art-therapy collage technique as a tool for 

teachers’professional reflection.  In M. Talvio, K. Lonka, (Eds.) How to promote social and emotional learning in 

the school context – international perspectives. London: Routledge.   

• Podán TAČR projekt: Aplikační balíčky jako produkt ucelené metodiky diagnostiky profesní zátěže učitelů v 

kontextu jejich celoživotního učení (spoluřešitelka)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155


 

C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program  

pp.  rozsah  40  do kdy  N  

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

---  ---  ---  

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

Programu  

Cizí jazyk – němčina  

Údaje o vzdělání na VŠ   

1984     PF JU, České Budějovice, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ: ČJ-NJ (Mgr.) 
1985     PF JU, České Budějovice (PaedDr.)  

2001     PedF UK, Praha, pedagogika (Ph.D.)  

2013     PdF MU, Brno, pedagogika (doc.)  

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

1984–1992, Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, středoškolská učitelka, ČJ – NJ, pp.  

1992–dosud, PF JU, České Budějovice, odborná asistentka, pp.   

2010–dosud, PF JU, vedoucí katedry germanistky  

  

Garant studijních oborů:  

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 4  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 24  

Počet vedených obhájených rigorózních prací:  0  

Počet vedených obhájených disertačních prací:  0  

Obor habilitačního řízení   Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  Ohlasy publikací  bez 

autocitací  

Pedagogika  2013  PdF MU Brno  WOS  Scopus  Ostatní  

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  2    83  

      

    

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům   

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let  

Andrášová, H. (2016). Motivation für Deutsch in Südböhmen. In Voltrová, M., Stah, T., Tonsern, C. (s. 63–79).  

Deutsch an der Grenze. Plzeň: Západočeská univerzita.   

Andrášová, H. (2016). Zur Stellung des Englischen im Deutschunterricht am Beispiel des Wortschatzes. Lingua 
viva, 23, s. 31–40.  
Andrášová, H. (2017). Sind tschechische Schüler und Schülerinnen am Deutschunterricht (noch) interessiert?  

Eine qualitative Studie zur Motivation tschechischer Deutschlerner und –lernerinnen. In J. Zhu, J. Zhao, 
Szurawitzki, M., Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik 
zwischen Tradition und Innovation (s. 71–78). Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford,  
Warszawa, Wien: Peter Lang.  

Andrášová, H. (2019). Musikalisch begabte Schüler – (k)ein Problem mit Fremdsprachenlernen? Lingua viva,  

15, č. 29, s. 38–47.  

Andrášová, H. (2020). Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen. Einflüsse des Englischen beim Erwerb der 

deutschen Aussprache. In Durand, M.-L., Lefevre, M., Öhl, P. (eds.). Tradition und Erneuerung: Sprachen, 

Sprachvermittlung, Sprachwissenschaft. Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung. Band 9. 

Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 183–192.  

  

Další publikace k zajišťovaným předmětům:   

Andrášová, H. (2015). Kommunikative Interaktionen im frühen Deutschunterricht. Teilergebnisse eines 

videobasierten Forschungsprojekts. In Andrášová, H., Janíková, V. (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Didaktik 

Deutsch als Fremdsprache (s. 17–39). Brno: Tribun.  

Působení v zahraničí  

1981–1982, Univerzita Potsdam (5 měsíců)  

  

Podpis     Datum    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

C-I – Personální zabezpečení  



 

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

Jméno a příjmení  Lucie Betáková  Tituly  doc., PhDr., Ph.D.  

Rok narození  1968  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  

Cizí jazyk – angličtina  

Údaje o vzdělání na VŠ   

1991    FF UK Praha, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – anglický jazyk a literatura – český jazyk a 

literatura (Mgr.)  

1997     University of Reading, Velká Británie, MA in TEFL (M.A.) 2002     

FF UK, Praha, anglický jazyk (Ph.D.)  

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

1991–dosud, PF JU, České Budějovice, vedoucí Katedry anglistiky (s přestávkami od r. 1992), proděkanka pro 

zahraniční vztahy a učitelství (2008–2012), proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy (2016– 

2018), proděkanka pro zahraniční vztahy (2018–dosud)  

  

Garantka studijního oboru učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a anglický jazyk se zaměřením na 

vzdělávání po dobu jejich existence (2007–dosud)  

Garantka studijního programu EMMIR – Master in Migration and Intercultural Education (2019–dosud)  

  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 55  

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 3  

Počet vedených obhájených disertačních prací: 4  

Obor habilitačního řízení   Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  Ohlasy publikací  bez 

autocitací  

Anglický jazyk  2011  FF UK  WOS  Scopus  Ostatní  

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  4    53  

      

    

 

 

 

 
 

 

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:  

Dvořák, P., Betáková, L. (2019). Promoting Communication in the Classroom through Teacher Feedback. In  

International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences. Volume 6, Issue 5. Bhopal, pp. 666– 

674. (50 %)  

Betáková, L., Homolová, E., Štulrajterová. M. (2017). Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a 

odpovědích. Praha: Wolters Kluwer ČR. (45 %, hlavní autorka)  

Působení v zahraničí  

1992–1993, studium MA in TEFL University of Reading, UK. Dokončeno dálkově 1997.  

1993, stáž pro vysokoškolské učitele anglického jazyka a literatury, University of Edinburgh, Spojené 

království, 1 měsíc  

1993, Fulbright Commision, výzkumný pobyt v Americké knihovně Britského muzea v Londýně, 1 měsíc.  

Podpis     Datum    

  



 

C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

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

Rok narození  1967  typ vztahu k VŠ  pp.  rozsah  12  do kdy  N  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program  

pp.  rozsah  12  do kdy  N  

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 

VŠ  

typ prac. vztahu  Rozsah  

      

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

Programu  

Základy psychoterapie – přednášející, vede seminář  

Psychodiagnostika – přednášející, vede seminář  

Základy psychopatologie – přednášející, vede seminář  

Krizová intervence – přednášející, vede seminář  

Dynamická psychoterapie – přednášející  

  

Údaje o vzdělání na VŠ   

1989     PedF UK, Praha, čitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)  

1993     FF UK, Praha, psychologie (Mgr.)  

2004     FF UK, Praha, psychologie (PhDr.)  

2012     PedF UK, Praha, pedagogika (Ph.D.)  

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

1994–1995, vězeňský psycholog   

1995–1998, vedoucí resocializačního zařízení Střecha    

1993–1995, psycholog v pedagogicko-psychologické poradně  

2006–dosud, PF JU, České Budějovice, odborný asistent  

2013–dosud, školní psycholog na ZŠ  

2018–dosud, psycholog ve výchovném ústavu pro dívky  
  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  110 

Počet vedených obhájených diplomových prací:  41 

Počet vedených obhájených rigorózních prací:   

Počet vedených obhájených disertačních prací:    

  

Obor habilitačního řízení   Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  Ohlasy publikací  bez 

autocitací  

      WOS  Scopus  Ostatní  

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ        

      

    

 

 
 



 

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům   

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let:  

Franclová, M., Plachá, V. (2017). Smrt jako téma dětí základní školy. Komenský, 142(2)., s. 46–52. (50 %)  

Franclová, M. (2015). Školní psycholog v roli průvodce žáka životem. In Jedlička, R. et al., Poruchy socializace u 

dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada 2015.  

Působení v zahraničí  

  

Podpis     Datum    

  
   



 

C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 

Arteterapie 

Jméno a příjmení Jana Kouřilová Tituly Mgr.,  Ph.D. 

Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 12 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

pp. rozsah 12 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 

Psychologické praktikum – vede seminář 

Fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu – přednášející, vede seminář 

Etické normy pro arteterapeuty – přednášející  

Arteterapeutické přístupy k dětem a dospívajícím – přednášející, vede seminář 

Vedení terapeutického rozhovoru – vede seminář 

Některé otázky vývojové psychologie – vede seminář  

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1995     FF MU, Brno, obor Psychologie (Mgr.) 

2001     PF JU, České Budějovice, arteterapie (Bc.) 

2013     PedF UK, Praha, pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1995–2001, Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, psycholog 

2001 – dosud, Soukromá psychologická praxe 

2003 – dosud, PF JU, České Budějovice, odborný asistent 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 117 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 34 

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: 

Stuchlíková, I., Mazehóová, Y., Kouřilová, J. (2019). Art therapy technique of collage as a tool to reflect on 

teachers’ professional identity development. Program book EARLI 2019. 

Kouřilová, J. (2019). Jak matky zvládají zátěž spojenou se specifickou poruchu učení svého dítěte. Gramotnost, 

pregramotnost a vzdělávání, 3(1), s. 53–68.  

Stuchlíková, I., Kouřilová, J., Mazehóová, Y. (2017). Art technique of collage as a data resource and the 

reflective tool.  

Stuchlíková, I., Kouřilová, J., Mazehóová, Y. (2017). Psychology in teacher training – Art therapy technique of 

collage as a tool to reflect on professional identity development. 

Kouřilová, J., (2017). Pohled matek dětí se SPU na školu. In Procházka, M., Rybičková, Vítečková, M., Žlábková, 

I. Škola a její lidé na křižovatkách (s. 55–70). Brno: Česká pedagogická společnost. 

Stuchlíková, I., Žlábková I., Hošpesová, A., Kouřilová, J., Mazehóová, Y. (2016).  Implementation of formative 

peer assessment in inquiry based elementary mathematics: the role of teachers' needs and subjective theory 

of formative assessment. 

Stuchlíková, I., Žlábková I., Hošpesová, A., Kouřilová, J., Mazehóová, Y. (2015). Case Study of Implementation 

of Formative Peer Assessment in Inquiry Based Elementary Mathematics. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

Jméno a příjmení  Luboš Krninský  Tituly  Mgr., Bc.,  Ph.D.  

Rok narození  1979  typ vztahu 

k VŠ  

pp.  rozsah  40  do kdy  N  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program  

pp.  rozsah  40  do kdy  N  

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

----      

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

Programu  

Autobiografická tvorba a její interpretace I – přednášející, vede seminář  

Autobiografická tvorba a její interpretace II – přednášející, vede seminář  

Výcvik v analýze výtvarného díla I – garant, přednášející, vede seminář  
Výcvik v analýze výtvarného díla II – garant, přednášející, vede seminář  
Praktický výcvik v projektivní (arte) skupině I –  garant, přednášející, vede seminář  

Praktický výcvik v projektivní (arte) skupině II – přednášející, vede seminář  
Úvod do léčebné pedagogiky – garant, přednášející  

Kvinternocolor – vede seminář  
Interpretační (arte) postupy I – vede seminář  

Interpretační (arte) postupy II – vede seminář  

Focusing – garant, vede seminář  

Terapeutická práce se skupinou – garant, vede seminář  
  

Údaje o vzdělání na VŠ   

2017     PF JU, České Budějovice, pedagogická psychologie (Ph.D.)  

2012     PF JU, České Budějovice, arteterapie (Bc.)  

2004     PF JU, České Budějovice, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy, 
český jazyk – občanská výchova (Mgr.)  
  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

2005–2009, ZŠ Český Krumlov, Plešivec, učitel českého jazyka, dějepisu a společenskovědních předmětů (Rv, 
Ssv, Vo) na 2. stupni, školní metodik prevence (2006–2009)  
2009–dosud, Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU, České Budějovice, odborný asistent   

2013–dosud, Ateliér arteterapie, PF JU, České Budějovice, odborný asistent  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  30  

Počet vedených obhájených diplomových prací:  24  

Počet vedených obhájených rigorózních prací:  0  

Počet vedených obhájených disertačních prací:  0  

Obor habilitačního řízení   Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  Ohlasy publikací  bez 

autocitací  

      WOS  Scopus  Ostatní  

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  0  0    

      

    



 

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům   

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let:  

Rokos, L., Krninský, L., Karvánková, P. Pohled praktikujících učitelů na ovlivňování jejich profesního rozvoje 

prostřednictvím spolupráce se studenty učitelství a jejich vyučujícími. Sborník anotací příspěvků výroční 

konference ČAPV Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019.  
Vaněčková, O., Krninský, L., Váchová, M. (2017). Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích učitelů. In  

Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I. Škola a její lidé na křižovatkách (s. 195–212). Brno: Česká 
pedagogická společnost. (30 %)  
Krninský, L. (2017). Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na 

edukaci. Disertační práce. Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, České Budějovice.  
Krninský, L. (2017). Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací. In Michek, S., 

Vondroušová, J., Vítová, J. (eds.). Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník 

abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 59–60). Hradec Králové: Gaudeamus. 
Krninský, L. (2016). Reflexe profese učitele prostřednictvím tematických koláží. Síťování (networking) v 

pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu.  
  

Působení v zahraničí  

  

Podpis     Datum    

  
   



 

C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

Jméno a příjmení  Ondřej Alexandr Kronika  Tituly  Mgr. et Mgr,. Bc.  

Rok narození  1989  typ vztahu k VŠ  pp.  rozsah  20  do kdy  0821  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program  

pp.  rozsah  20  do kdy  0821  

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

-  

  
-  -  

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

Programu  

Praxe v zařízení I – garant, vede seminář  

Praxe II – garant, vede seminář  

Praxe III – garant, vede seminář   

Vybraná témata psychologie osobnosti – garant, vede seminář  

Psychologické aspekty pomáhajících profesí – garant, vede seminář  

  

Údaje o vzdělání na VŠ   

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; obor Sociální a charitativní práce (Bc.) 2008–2011  

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; obor Etika v sociální práci (Mgr.) 2011–2013  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; obor Psychologie (Bc.) 2011–2014  

Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Praze; obor Psychologie (Mgr.) 2014–2016  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; obor Arteterapie (Bc.) 2013–2017  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; obor Ped. psychologie (Ph.D.) 2017 –dosud    

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

2017 – dosud: odborný asistent, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích  

2017 – dosud: psycholog a arteterapeut Vysokoškolské poradny JU v Českých Budějovicích   

2017 – dosud: psycholog a arteterapeut na volné noze, lektorská, poradenská, terapeutická činnost  

 

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    

  



 

 



 

C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 

Arteterapie 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 

VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

   

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

Psychologie pomáhajících vztahů – přednášející, vede seminář 

Základy metodologie – přednášející  

Hlasové a řečové kompetence terapeuta – vede seminář 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2008     PF ZČU, Plzeň, učitelství psychologie a hudební výchovy pro SŠ (Mgr.) 

2012     PF JU, České Budějovice, pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011–dosud, PF JU, České Budějovice 

2010–2016, Akreditační komise, tajemnice pracovní skupiny Pedagogika, psychologie, kinantropologie 

2013–2018, TF JU, České Budějovice, odborný asistent (externí spolupráce) 

 

Členství v odborných organizacích: 

2011–dosud, člen České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 

2016–dosud, člen Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) 

2016–dosud, místopředsedkyně odborné sekce pro výuku psychologie při ČMPS 

2019–dosud, člen European Federation of Psychology Teachers' Associations (EFPTA) a zástupkyně za Českou 

republiku 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací:  18 

Počet obhájených diplomových prací:  5 

Počet obhájených rigorózních prací:  0 

Počet obhájených disertačních prací:  0 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

Pedagogická psychologie 2019 PF JU v ČB WOS Scopus Ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 5 4 37 

   

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: 

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

fakulta JU v Českých Budějovicích. (100 %) 



 

Nohavová, A., Sokolová, L. (2018). Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů. 

Pedagogika, 68(4), s. 349–366. (50 %) 

Nohavová, A. (2017). Exprese ve výuce psychologie. Kultura, umění a výchova, 5(1). (100 %) 

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

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

100 %, kniha 10%) 

Chrz, V., Nohavová, A., & Slavík, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální 

výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), s. 21–46. (33 %) 

Působení v zahraničí 

 

 

Podpis   Datum  

 

  



 

  
  

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

Jméno a příjmení  Milan Pech  Tituly  PhDr., Bc., Ph.D.  

Rok narození  1977  typ vztahu k VŠ  pp.  rozsah  20  do kdy  0821  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program  

pp.  rozsah  20  do kdy  0821  

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

Ústav pro dějiny křesťanského umění, FF UK v Praze, odborný 

asistent, 2010 – současnost  

  

pp.  40 hod. / týden  

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

Programu  

Dějiny umění I – garant, přednášející, vede seminář  

Teorie kultury – garant, přednášející   

Dějiny umění II – garant, přednášející, vede seminář  

Dějiny umění III – garant, přednášející, vede seminář  

Teorie barev – garant, přednášející   

Umění a psychoanalýza – garant, přednášející   

Dějiny umění IV – garant, přednášející   

Práce s odbornými texty – garant, vede seminář  

Dějiny umění v praxi – garant, vede seminář  

  

Údaje o vzdělání na VŠ   

2004     FF UK, Praha, obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr.)  

2003     PF JU, České Budějovice, arteterapie (Bc.)  

2012     FF UK, Praha, obecná teorie a dějiny umění a kultury (PhDr.)  

2012     FF UK, Praha, obecná teorie a dějiny umění a kultury (Ph.D.)  

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

1998–2001, Střední průmyslová škola textilní, Jihlava, učitel figurální kresby, dějin módy a výtvarné kultury  

2002–2005, Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého, Praha, učitel estetické výchovy   

2006–2010, Škola umění a managementu, Praha, učitel dějin výtvarné kultury   

2007–2012, Katedra historických věd, FF ZČU, Plzeň, odborný asistent  

2012–2018, Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu, UK, Praha, lektor  

2010–současnost, Ústav pro dějiny křesťanského umění, FF UK, Praha, odborný asistent 2018–

současnost, Ateliér arteterapie, PF JU, České Budějovice, odborný asistent  

  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  55  

Počet vedených obhájených diplomových prací:  26 

Počet vedených obhájených rigorózních prací:   0  

Počet vedených obhájených disertačních prací:   1  

  

Obor habilitačního řízení   Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  Ohlasy publikací  bez 

autocitací  

      WOS  Scopus  Ostatní  

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ      36  

      



 

    

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:  

Pech, M. (2019). Autenticita, vyprázdnění a možné řešení. In Machalíková, P., Winter (eds.), Jdi na venkov!  

Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960 (s. 364–385). Řevnice: Arbor vitae.  

Pech, M. (2018). The Crucifixion, Blasphemy and Contemporary Art. In Ryšková, M. (ed.), Seeking God’s Face 
(s. 277–289). Praha: Karolinum.  
Pech, M. (2018). Bitva mezi USA a SSSR o Československo na poli kulturní diplomacie v roce 1947. In Nová, M., 
Babich, E. (eds.), Nevidíme, co nevíme (s. 17–28). Praha: Karolinum.  
Pech, M. (2016), Sport jako politický nástroj. In: Švácha, R. (ed.), stArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění 
(s. 202–249). Řevnice, Arbor vitae.  
Pech, M. (2015). Czechoslovak Art. Between the West and the East. Centropa, 15(3), s. 223–233.  

Další publikace k zajišťovaným předmětům:   

Pech, M. (2011). Hans Prinzhorn – kreativita a psychopatologie včera a dnes. Arteterapie, č. 27, s. 4–14. 
Pech, M. (2011). Psychopatologie výtvarného umění Protektorátu Čechy a Morava? In Magincová, D. (ed.),  O 
protektorátu v sociokulturních souvislostech (s. 63–77). Červený Kostelec: Pavel Mervart.  
  

Působení v zahraničí  

  

Podpis     Datum    

  
   



 

C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

Jméno a příjmení  Evžen Perout  Tituly  PaedDr.  

Rok narození  1961  typ vztahu k VŠ  pp.  rozsah  24  do kdy  N  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program  

pp.  rozsah  24  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  

Sebezkušenostní ateliér I   

Sebezkušenostní ateliér II   

Ateliér abreakčních technik I  

Ateliér abreakčních technik II   

Ateliér kombinovaných technik a aktivit I   

Ateliér kombinovaných technik a aktivit II  

Trojrozměrné výtvarné materiály v arteterapeutické praxi  

  

Údaje o vzdělání na VŠ   

1985     PedF UK, Praha, vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (Mgr.)  

1998     PF JU, České Budějovice, arteterapie (Bc.)  

2002     PF UK, Bratislava, léčebná pedagogika (PaedDr.)  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

1985–dosud, Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, Praha, vychovatel a arteterapeut  

1991–2014, Národní galerie Praha, lektorské oddělení Sbírky orientálního umění na Zbraslavi, kurátor pro 
edukaci  
1998–2001, spolupráce s Klinikou dětského a dorostového lékařství, I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ke 
Karlovu, Praha 2, arteterapeutická intervence u pacientek s poruchou příjmu potravy 2000–dosud, PF JU, 
České Budějovice, lektor  
  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Počet vedených obhájených bakalářských prací:     53  

Počet vedených obhájených diplomových prací:  0  

Počet vedených obhájených rigorózních prací:  0  

Počet vedených obhájených disertačních prací:  0  

Obor habilitačního řízení   Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  Ohlasy publikací  bez 

autocitací  

      WOS  Scopus  Ostatní  

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ        

      

    

 

 
 

 



 

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům   

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let:  

Perout, E., Lhotová, M. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál. (50 %)  

Perout, E. (2017). Zázrační kreslíři. Fenomén výtvarné výjimečně nadaných dětí v arteterapeutické praxi.   

Působení v zahraničí  

  

Podpis     Datum    

  



 

C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 

Arteterapie 

Jméno a příjmení Jan Slavík Tituly doc., PaedDr., CSc. 

Rok narození 1953 typ vztahu 

k VŠ 

DPP rozsah 15 

hod./semestr 

do kdy 08/22 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

DPP rozsah 15 

hod./semestr 

do kdy 08/22 

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta pp. 40 

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

Úvod do arteterapie – garant, přednášející  

Současné arteterapeutické směry – garant, přednášející  

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1980     PedF UK, Praha, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (Mgr.) 

1987     PedF UK, Praha, teorie výtvarné výchovy (CSc.) 

1982     PedF UK, Praha, teorie výtvarné výchovy (PaedDr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1980–1981, PedF UK, Praha, stáž psychologie, pedagogika 

1981–1988, Školský úřad Praha, učitel ZŠ 

1991–1993, Gymnázium Arabská, Praha – Dejvice, učitel (vedlejší p.p.) 

1994–1996, Univerzitní gymnázium, Praha – Horní Počernice, učitel (vedlejší p.p.) 

1989–2016, PedF UK, Praha, akademický pracovník 

2013–2016, PdF MU, Brno, akademický pracovník 

2006–dosud, FP ZČU, Plzeň, akademický pracovník 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

1990 – dosud: vedoucím několika desítek kvalifikačních prací 

1995 – dosud: 14 úspěšně obhájených disertačních prací 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

Pedagogika – Teorie výtvarné 

výchovy  

1996 PedF UK Praha WOS Scopus Ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 104 44 127 

   

  



 

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: 

Dytrtová, K., Slavík, J. (2019) Fousatý trojúhelník“ a problém analýzy úloh v expresivních vzdělávacích oborech. 

Kultura, umění a výchova. (7)1.  

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., Knecht, P. (2017) Transdisciplinární didaktika. O učitelském sdílení znalostí a 

zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno, Masarykova univerzita. (25 %) 

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P. (2016) Producing Knowledge for Improvement. The 3A procedure as a tool for 

content-focused research on teaching and learning. Pedagogika, 66(6), s. 672–688. (30 %) 

Rusek, M., Slavík, J., Najvar, P. (2016) Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního 

experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis scholae, 10(2), s. 71–91. (30 %) 

Slavík, J., Lukavský, J., Najvar, P., Janík, T. (2015) Profesní soud o kvalitě výuky. Předem a následně 

strukturovaná reflexe. Pedagogika, 65(1), s. 5–33. (25 %) 

 

Působení v zahraničí 

European Network Visual Literacy (ENVL) (projekt vytvoř znamení evropského referenčního rámce pro 

kompetence v oblasti vizuální gramotnosti; pod záštitou BDK, Hannover) (2012 – 1 měsíc) 

Podpis   Datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-I – Personální zabezpečení  



 

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program  

pp.  rozsah  40  do kdy  N  

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

      

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

Programu  

Úvod do psychologie – přednášející   

Údaje o vzdělání na VŠ   

1985      PF JU, České Budějovice, učitelství pro ZŠ a SŠ (Mgr.)   

1991      FF UK, Praha, jednooborová psychologie (Mgr.)  

1990      FF UK, Praha, pedagogika (CSc.)  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

1985 – dosud, PF JU, České Budějovice, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka, vedoucí 

katedry  

2007, University of Minnesota, Morris, Fulbright Senior Scholar  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Počet obhájených bakalářských prací: 29  

Počet obhájených diplomových prací: 9 

Počet obhájených disertačních prací: 6  

Obor habilitačního řízení   Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  Ohlasy publikací  bez 

autocitací  

Obecná psychologie  1997  MU Brno  WOS  Scopus  Ostatní  

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení 

hodnosti  

Řízení konáno na VŠ  184  269  Cca 

100  

Pedagogická psychologie  2009  UK Praha  

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům   

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let:  

Poláčková Šolcová, I., Šolcová, I., Stuchlíková, I., Mazehóová, Y. (2016). The story of 520 days on a simulated 
flight to Mars. Acta Astronautica, 126, s. 178–189. (25 %)  

Stuchlíková, I., Mazehóová, Y. (2017). Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 5, Retrieved March, 29, 2017, 
from http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155 (50 %)  

Bajgarová, Z., Stuchlíková, I. (2018). Partner relationships and the raising of a temperamentally difficult 
infant. Human Affairs, 28(3), s. 219–232. (30 %)  

Bajgarová, Z., Stuchlíková, I. (2019). Obtížný temperament v raném dětství. Československá psychologie, 63(1), 
s. 104–115. (40 %)  

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

  

 

 

Působení v zahraničí  

http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155


 

10.9. – 15.10. 2000, J. W. Goethe Universität Frankfurt – společný výzkum v oblasti hněvu a úzkosti   

1.2. – 10.7. 2007, University of Minnesota   

Podpis     Datum    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C-I – Personální zabezpečení  



 

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Fakulta  Pedagogická fakulta  

Název studijního programu  Arteterapie  

Jméno a příjmení  Stanislav Zeman  Tituly  MgA., Ph.D., MBA  

Rok narození  1968  typ vztahu k VŠ  pp.  rozsah  16  do kdy  0823  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program  

pp.  rozsah  16  do kdy  0823  

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

----      

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

Psychologie umění I – garant, přednášející   

Psychologie umění II – garant, přednášející   

Základy arteterapeutické metodiky – garant, přednášející, vede seminář  

Psychopatologie výtvarného výrazu – garant, přednášející, vede seminář  

Výtvarná symbolika a symptom – garant, přednášející, vede seminář Videoterapie 
– garant, vede seminář  
  

Údaje o vzdělání na VŠ   

2014     FAMU, Praha, dokumentární tvorba (Ph.D.)  

2008     Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona/Czech Management Institute Praha (MBA) 
2000     FAMU, Praha, dokumentární tvorba (MgA.)  
2000     PF JU, České Budějovice, arteterapie (Bc.)  

  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

1995 - dosud, režisér více než osmdesáti dokumentárních filmů a publicistiky pro Českou televizi, Karlovu univ., 

Britské velvyslanectví, Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, u některých projektů zároveň scenárista nebo výkonný 

producent.   

2000 -2013 PF JU, České Budějovice, odborný asistent  

2009 -2012, Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha, lektor  

2001 - 2003, Český rozhlas 3 – Vltava, redaktor a moderátor kulturní publicistiky se zaměřením na vědu a 
kulturu  

2015 - 2016, člen ekumenické poroty filmového festivalu ve Zlíně, Cottbusu (2015) a Karlových Varech  

(2016)  

2015 - dosud, PF JU, České Budějovice, odborný asistent  

2017 - dosud, Arcibiskupství pražské, Praha, tiskový mluvčí  

  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

 Počet vedených obhájených bakalářských prací:  17  

 Počet vedených obhájených diplomových prací:   0  

 Počet vedených obhájených rigorózních prací:   0  

 Počet vedených obhájených disertačních prací:   0  

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

autocitací  

      WOS  Scopus  Ostatní  

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení hodnosti  Řízení konáno na VŠ        

      

 

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům   



 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let:  

Zeman, S. (2019). Obrazy pro spásu, Nástěnné malby kostela v Libiši. Ústav dějin umění Akademie věd ČR.  

Zeman, S. (2016). Sedm pečetí Karla IV., Díl druhý: Architekt zemí Koruny české. Česká televize.  

Zeman, S. (2016). Sedm pečetí Karla IV., Díl sedmý: Živý odkaz Karla IV. Česká televize.  

Zeman, S. (2016). Druhý život Mistra Jana Husa, Díl třetí: Vnímání Husa v cizině. Česká televize.  

Zeman, S. (2016). Druhý život Mistra Jana Husa, Díl třetí: Jan Husa na přelomu tisíciletí. Česká televize.   

  
  

 

Působení v zahraničí   

10 týdnů stáž v Los Angeles 

  

 (2011)  

Podpis     Datum    

  
  
  
  
  
  

   



 

 



 

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

a u magisterského a doktorského studijního programu   

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 

oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

    

     

    

    

    

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

a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci 

s praxí  

Období 

   

   

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

studijním programem 

Monografie: 
Lhotová, M., Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál.  (Návržena na Cenu rektora, 
vybrána do hodnocení excelentních výstupů v rámci JU v metodice 17+) 
 
Konference pořádané AA PF JU (Ateliér arteterapie pořádá konference s mezinárodní účastí, nyní 

každý druhý rok a v mezidobí Den workshopů - v dubnu 2020 zrušen z důvodu koronavirové 

pandemie): 

XIV. arteterapeutická konference (8. 4. 2017) 

XV. arteterapeutická konference (10. 5. 2019) 

 

Vybrané výstavy v Galerii Na chodbě (Galerie AA PF JU): 

Příliš křehké vztahy (PN Bohnice) (říjen–listopad 2017) 

Kreslím, tedy jsem. Výstava zrakově postižených (únor–březen 2018) 

Projektivní sada koláží M. Huptycha (duben–květen 2018) 

Země, nezemě (absolventi AA) (květen–září 2018) 

Pohádková (archetypální) témata, jejich obsahy a interpretace (říjen–listopad 2018) 

Tematické koláže v arteterapeutickém kontextu (únor–duben 2019) 

Cesta jako cíl (absolventi AA) (květen–září 2019) 

Výstava akčních akvarelů M. Lhotové – Hledání obsahů (září–listopad 2019) 

 

Aktivity v přípravě:  

• Mazehóová, Y, Kouřilová, J., Krninský, L. (under review). The art-therapy collage 

technique as a tool for teachers’professional reflection.  In M. Talvio, K. Lonka, (Eds.) 

How to promote social and emotional learning in the school context – international 

perspectives. London: Routledge.  

• Erasmus:  CIT Cork, přesněji CIT Crawford College of Art & Design (CCAD) - plánovaný 

výjezd garantky a PF UK Bratislava – plánovaný výjezd garantky (spolu s kolegy Kouřilovu 

a Krninským) (letos neuskutečněny v důsledku koronovarové pandemie) 



 

• Navázaná spolupráce s University of Ljubljana, Faculty of Education (Arts in Education 

and Therapy), výhledová možnost pro navazující magisterské studium absoventů AA 

• V jednání je navázání spolupráce s Tallinn University School of Natural Sciences and 

Health 

• Spolupráce na doktorantském projektu studentky Aberystwyth University (videoterapie 

s klienty s posttraumatickou stresovou poruchou) – plánovaný výstup: společná kapitola 

v publikaci v nakladatelství Routledge. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Kouřilová, J.: Výtvarný projev a jeho vývoj. Přednáška na konferenci KREATIV. Loučeň, 20. 11. 2019. 

Projekt KREATIV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577). 

Perout, E.: Psychiatrická linie v arteterapii II. Přednáška. Vědecký den ČPtS ČLS JEP, téma: Kreativní umělecké 

terapie v souvislostech. 7. 4. 2017. 

Perout, E.: Zázrační kreslíři, fenomén výtvarně výjimečně nadaných dětí. Vědecký den ČPtS ČLS JEP, téma: 

Kreativní umělecké terapie v souvislostech. 7. 4. 2017. 

 

Aktivity v přípravě: 

Plánovaná reprezentativní výstava ve veřejném prostoru (Krajský úřad Jihočeského kraje) – 

realizace odložena v souvislosti s koronavirovou pandemií. 

  



 

 

C-III – Informační zabezpečení studijního programu  

Název a stručný popis studijního informačního systému   

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

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 
zákona;   

b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona;   

c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace 
ve vysokém školství.   

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

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

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

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

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, 

přičemž lze použít i hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová 

služba je úzce propojena s IS STAG a jsou jejím prostřednictvím odesílány písemnosti studentům a 

uchazečům poštou, datovou schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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 Statistica 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.).  

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.  

  



 

 



 

C-IV – Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 

371 15 České Budějovice 

 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách v historické i nové části města, se speciálním 

zázemím pro umělecké a sportovní výukové a trenérské činnosti. Výukové kapacity jsou založeny na 

64 posluchárnách, učebnách a seminárních místnostech s celkovou kapacitou 2 181 míst. Dále je 

k dispozici 9 laboratoří (1 se speciálním zařízením pro 3D tisk, 1 laboratoř funkční diagnostické 

zátěže), speciální zařízení pro výtvarnou tvorbu (sádrovna, tavba skla, keramické dílny, modelovna, 

serigrafie), výstavní galerie, multifunkční aula s koncertním křídlem (kapacita 200 osob), sportovní 

areál s nově rekonstruovanou sportovní halou, 2 tělocvičny v budovách v centru, loděnice. V budově 

Jeronýmova je nově zrekonstruované technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená 

tablety. Ateliér arteterapie sídlí v budově U Tří lvů, kde zároveň probíhá i výuka. 

   

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 metodickém 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. 

 

 

 

 

 



 

C-V – Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 

ze státního rozpočtu 

Ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 

 

 

 

 

  



 

D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

• Podporovat a motivovat pedagogy AA k profesnímu růstu (v současnosti další mladý kolega 

v doktorském studiu – školitelkou dr. Mazehóová) a ve směřování k habilitaci akademických 

pracovníků (dr. Pech), vyhledávat, motivovat a zapojovat do výuky další odborníky z praxe. 

• Rozšiřovat a zkvalitnit publikační činnost. V záměru je vydání sborníku kvalitních kvalifikačních 

prací studentů. Perspektivně vytvořit společnou monografii ukotvující východiska a přístupy 

arteterapeutického směru vyučovaného v AA. Úvaha je rovněž o vydávání časopisu 

zaměřeného na arteterapii a expresivní terapii (Česká arteterapeutická asociace dříve 

vydávala časopis Arteterapie, jehož vydávání bylo z finančních důvodů ukončeno, AA zvažuje 

možnost „oživit“ tento jediný odborný arteterapeutický časopis v ČR). 

• Nadále rozvíjet spolupráci s „nejbližším“ partnerem na PF JU Katedrou pedagogiky a 

psychologie a usilovat o možnost získání grantu v oblasti problematiky profesní identity 

psychologů a pedagogů (jde o oblast, na které se AA aktivně podílí, včetně uplatnění a 

zviditelnění arteterapeutických metod) 

• Rozšiřovat (dokončit jednání) o spolupráci se zahraničními pracovišti podobného charakteru, 

kde již byla spolupráce započata, vyhledávat další možné partnery v zahraničí. 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. 

• Monitorovat vývoj v oblasti expresivních terapií a promítat jej do obsahu studia, udržovat 

tvůrčí aktivity Ateliéru arteterapie (výstavy, konference). 

• Nadále spolupracovat s Českou arteterapeutickou asociací (profesním sdružením 

arteterapeutů v ČR) na vytváření a uzákonění profesního statutu arteterapeuta tak, aby 

standardy vzdělávání byly v souladu jednak se standardy expresivních terapií u nás, jednak se 

standardy vytvářenými v evropském rozměru. Rozvinout spolupráci s Českou asociací pro 

psychoterapii (profesní sdružení psychoterapeutů). 

 

 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 25 - pravděpodobně zůstane beze změn – ve vazbě na strategii 

fakulty. 

 

Rok Počet přijatých Počet zapsaných 

2015 23 22 

2016 25 25 

2017 25 23 

2018 25 21 

2019 25 22 

 

 

  



 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvování studijního programu umožňuje uplatňovat edukační, poradenskou, diagnostickou a 

terapeutickou činnost, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy klientů. 

Absolventi jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a výtvarně 

pedagogické činnosti, své povolání rovněž mohou vykonávat i v oblastech, které přímo souvisí 

s poskytováním zdravotní péče, kde pracují ve spolupráci či pod vedením zdravotnického pracovníka 

způsobilého k poskytování zdravotní péče. 

Absolventi oboru se uplatňují úspěšně v terénu pedagogickém, speciálně pedagogickém, 

zdravotnickém, v oblasti sociálních služeb (mnoho studentů v těchto oblastech pracovala již před 

nástupem do studi, studium jim rozšiřuje kvalifikaci a uplatnitelnost v rámci jejich oboru). 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
 

 

  
  



 

Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijních programů (Příloha E)  
Sebehodnotící zpráva je vypracována pro bakalářský studijní program Arteterapie  

  

Instituce  

Působnost orgánů vysoké školy (Standardy 1.1-1.2)  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

univerzitní veřejnou vysokou školou. Jejím statutárním orgánem je rektor, který jedná a rozhoduje ve všech 

věcech JU, které nejsou zákonem nebo vnitřním předpisem JU svěřeny do působnosti jiných orgánů. 

Samosprávné orgány, které JU v souladu se zákonem zřídila, uvádí § 7 zákona. JU rovněž zřídila, dle § 7 odst. 1 

písm. d) zákona, Radu pro vnitřní hodnocení JU, které byla svěřena působnost Vědecké rady JU uvedená v § 12 

odst. 1 písm. b) a písm.  

c) zákona. Rada pro vnitřní hodnocení JU vykonává zároveň činnost dle § 12a odst. 4 písm. a) až d) zákona a dále 

se vyjadřuje k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na JU, které jí k posouzení předloží rektor 

JU. Působnost, pravomoc a odpovědnost uvedených orgánů blíže vymezují příslušné vnitřní předpisy JU, které 

také definují základní působnost, pravomoc a odpovědnost orgánů jednotlivých součástí JU k činnostem a 

jednáním, která se týkají tvorby a uskutečňování studijních programů. Detailněji je pak činnost příslušných orgánů 

jednotlivých součástí JU upravena ve fakultních vnitřních předpisech a opatřeních děkana, případně proděkana, 

která musí být vždy v souladu s předpisy vyššího řádu, se kterými tvoří funkční celek.   

Procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu 

akreditačnímu úřadu pro vysoké školství jsou vymezeny v Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (blíže standard 1.4). Odkazy:  

Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích http://www.jcu.cz/o-
univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-1  

Vnitřní systém zajišťování kvality  

Vymezení pravomoci a odpovědnost za kvalitu (Standard 1.3)  

Na všech úrovních řízení JU jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti 

a s nimi souvisejících činností. Řídicí struktura JU je dána zákonem a vnitřními předpisy JU. V čele univerzity stojí 

rektor, vedoucími zaměstnanci JU ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) zákona jsou rektor, prorektoři, kvestor a děkani 

fakult, kolegium rektora tvoří děkani všech fakult, prorektoři, kvestor a další vedoucí pracovníci dle uvážení 

rektora. Řídící struktura JU je popsána v článku 13 Statutu JU. Základní popis systému zajišťování a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, jeho jednotlivých procesů, orgánů a dalších 

relevantních aktérů na úrovni univerzity i jejích jednotlivých součástí obsahují Pravidla systému zajišťování kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pravomoci a odpovědnosti za kvalitu vzdělávací 

činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností dále rozpracovávají organizační řád JU, rektorátu JU a 

jednotlivých fakult a příslušná opatření, nařízení či metodiky vydávané na celouniverzitní úrovni formou opatření 

rektora, prorektora či kvestora, na úrovni fakult pak děkana, proděkana či tajemníka. Všechny uvedené předpisy 

dohromady tvořit funkční celek, který je podrobován pravidelnému přezkoumávání na úrovni jednotlivých fakult 

i na úrovni celouniverzitní.   

JU svým statutem zřídila Radu pro vnitřní hodnocení, která posuzuje akreditační záměry studijních programů, 

resp. celé návrhy akreditačních materiálů, vyjadřuje se k jejich kvalitě stejně jako ke kvalitě uskutečňovaných 

studijních programů, včetně programů celoživotního vzdělávání, ke kvalitě tvůrčí činnosti fakult a ke kvalitě 

souvisejících činností. Rada pro vnitřní hodnocení zpracovává podklady pro sebehodnotící zprávu univerzity, resp. 

zprávu jako takovou.   
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Kvalitou habilitačních řízení a jmenovacích profesorských řízení, stejně jako jejich akreditacemi, se zabývají 

vědecké rady fakult a Vědecká rada JU, které také přísluší – po projednání a schválení v kolegiu rektora a ve 

vědeckých radách fakult – schvalování žádosti o institucionální akreditaci.  

Do rozhodování vstupují také všichni členové akademické obce JU, jednak diskusemi nad materiály 

předkládanými k jednání podle § 9 zákona, prostřednictvím volených zástupců v akademických senátech fakult a 

v Akademickém senátu JU, jednak v rámci zpětnovazebních mechanismů.  

Odkazy:  

Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-1  

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurcia-s-nimi-

souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnostiju-v-cb  

Statut Rady pro vnitřní hodnocení  

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-rady-pro-vnitrni-hodnoceni-jihoceske-

univerzityv-ceskych-budejovicich Jednací řád Vědecké rady JU  

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/jednaci-rad-vedecke-rady-jihoceske-univerzity-

vceskych-budejovicich  

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU  

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/rad-habilitacniho-rizeni-a-rizeni-ke-

jmenovaniprofesorem-na-jihoceske-univerzite-v-ceskych-budejovicich  

  

  

Organizační struktura JU  

http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platnaopatreni/2014/r_2

86_organiz_rad_ju.pdf/view Organizační struktura rektorátu JU  

http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platnaopatreni/2017/r_3

46_organiz_rad_rektoratu.pdf/view Organizační struktura 

Pedagogické fakulty JU https://www.pf.jcu.cz/structure/  Organizační 

řád PF JU  

https://www.pf.jcu.cz/download/Organizacni_rad_PF_JU.pdf  

Jednací řád VR PF JU  

https://www.pf.jcu.cz/download/Jednaci_rad_VR_PF.pdf  

Řád habilitačního řízení PF JU  

https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-09.php   

Zásady pro předkládání akreditačních materiálů PF JU https://www.pf.jcu.cz/documents/internal_doc/zasady-

akred.php   

Procesy vzniku a úprav studijních programů (Standard 1.4)  

Procesy vzniku a úprav studijních programů se řídí Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, registrovanými MŠMT dne 28. července 2017, v přiměřené míře také dalšími 

vnitřními předpisy a normami JU, zejména Studijním a zkušebním řádem JU.   

Na úrovni jednotlivých studijních programů jsou v souladu s opatřením rektora, jímž se upravují pokyny ke složení 

a činnosti Rady studijního programu, zřizovány Rady studijního programu, a to již ve fázi přípravy studijního 

programu po jmenování garanta programu, jejichž cílem je zapojit do procesu přípravy akreditačního materiálu 

členy akademické obce i vnější aktéry (zaměstnavatele/absolventy), a to tak, aby Rada studijního programu 

sledovala dlouhodobý soulad profilu absolventa a obsahu výuky s tím, co může očekávat budoucí absolvent a 

zaměstnavatel od daného typu studia; tento důraz platí pro profesně i akademicky pojaté programy. Zpracovaný 

akreditační záměr je projednáván ve fakultních grémiích (Rada studijních programů, případně Akreditační komise 
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fakulty), postupován děkanem fakulty vědecké radě fakulty, následně – v případě schválení a po informování 

děkanů všech fakult o tomto akreditačním záměru (v případě námitek některé z fakult je akreditační záměr 

projednáván také kolegiem rektora) je podstoupen akreditační záměr Radě pro vnitřní hodnocení (s případným 

vyjádřením kolegia rektora). V případě schválení akreditačního záměru Radou pro vnitřní hodnocení je 

postupován záměr zpět na fakultu k jeho dopracování garantem oboru, následuje projednání celého 

akreditačního materiálu v akademickém senátu fakulty a schválení ve vědecké radě fakulty. V případě kladného 

výsledku (schválení) ve vědecké radě fakulty přechází celý akreditační materiál ke schválení Radou pro vnitřní 

hodnocení. Je-li schválen, je postoupen rektorem Národnímu akreditačnímu úřadu.   

Případné neschválení studijního programu má podrobněji vymezené postupy a možnosti nového projednání v 

Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rada pro 

vnitřní hodnocení také shromažďuje od fakultních koordinátorů kvality informace o případných navrhovaných 

změnách v průběhu akreditace, o jejich způsobu projednání na úrovni studijního programu a fakulty, včetně 

informací o změnách, které se sdělují Národnímu akreditačnímu úřadu. V případě nesouhlasu s některou úpravou 

má Rada pro vnitřní hodnocení právo trvat na návratu k původnímu stavu, je-li to objektivně možné. Odkazy:  

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurcia-s-nimi-

souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnostiju-v-cb  

Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platnaopatreni/2017/r_361_rada_stud_programu.pdf/view  

Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu (Standard 1.5)  

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu jsou stanoveny 

obecně v § 48 až 50 zákona o vysokých školách. Rámec přijímacího řízení, rámcové podmínky pro přijetí ke studiu 

a způsob podávání přihlášek dále upravuje čl. 18 Statutu JU. Pravidla, principy a proces posuzování splnění 

podmínky předchozího vzdělání uchazečů o přijetí ke studiu ve studijním programu, kteří dokládají splnění 

podmínky předchozího vzdělání podle § 48 odst. 4 písm. d) nebo § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách, 

rámcově stanovuje Opatření rektora JU k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o 

studium. Vnitřní norma fakulty vydaná podle čl. 18 odst. 5 Statutu JU pak mj. upřesňuje konkrétní postup a 

termíny dokládání a posuzování dokladů požadovaných v souladu s ustanoveními § 48 zákona a kritéria pro 

posouzení předchozího vzdělání ve vztahu k požadavkům přijímacího řízení pro daný studijní program, vyžadují-

li to specifika daného studijního programu v souladu s ustanoveními § 49 odst. 1 zákona.  

Vedení kvalifikačních a rigorózních prací (Standard 1.6)  

JU dbá na úroveň kvality kvalifikačních (bakalářských, diplomových, disertačních) a rigorózních prací s ohledem 

na typ a profil studijního programu, přičemž systémově proces tvorby, obhajoby a zveřejňování těchto prací v 

souladu se zákonem o vysokých školách a nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství je 

systémově dán Studijním a zkušebním řádem JU (čl. 2 odst. 7, čl. 27, čl. 35 až 37 a čl. 41 až čl. 43), dále opatřením 

rektora Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU (čl. 3 odst. 5, čl. 5 odst. 9), opatřením 

rektora ke zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací a návaznými vnitřními 

normami fakult.  

Nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském nebo magisterském studiu je rovněž obhajoba 

diplomové práce, resp. obhajoba bakalářské práce, je-li studijním programem předepsána, a o jejím průběhu se 

pořizuje písemný záznam. Pro obhajoby kvalifikačních prací platí, že:  

a) tatáž kvalifikační práce nemůže být předložena k posouzení v rámci státní závěrečné zkoušky jako bakalářská 

práce a zároveň jako diplomová práce pro udělení bakalářského a magisterského akademického titulu; b) v 

případě souběžného nebo dalšího studia jedna kvalifikační práce nemůže být předložena k posouzení v rámci 

státní závěrečné zkoušky ve dvou nebo více různých studiích.  

Student může konat obhajobu závěrečné práce, pokud byla tato práce řádně odevzdána a zveřejněna v souladu 

s § 47b odst. 2 zákona. Funkci databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona, ve které jsou zveřejňovány 
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kvalifikační a rigorózní práce, posudky a záznamy o průběhu a výsledku obhajoby, plní na JU Informační systém 

studijní agendy JU (IS STAG). Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU zřízené podle 

Statutu JU.  

Odevzdáním kvalifikační práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle § 47b odst. 1 zákona, bez ohledu 

na výsledek obhajoby. Kvalifikační práce odevzdaná k obhajobě musí být zveřejněna v IS STAG nejméně pět 

pracovních dnů před konáním obhajoby a tak, aby před obhajobou kvalifikační práce byla provedena kontrola 

textu v registru vysokoškolských kvalifikačních prací, jehož nedílnou součástí je systém na odhalování úmyslného 

neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví 

(§ 47c odst. 2 písm. b) zákona), a výsledky této kontroly mohly být zohledněny v průběhu obhajoby. JU za tímto 

účelem využívá napojení IS STAG na systém Theses.  

Zveřejnění kvalifikační práce nebo její části může být v souladu s ustanovením § 47b odst. 4 zákona odloženo, a 

to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být 

spolu s odůvodněním zveřejněna v databázi kvalifikačních prací v IS STAG. Po obhájení kvalifikační práce, jíž se 

týká odklad zveřejnění podle věty první, předá fakulta, na níž byla kvalifikační práce obhájena, bez zbytečného 

odkladu jeden výtisk práce Útvaru pro studium rektorátu JU, který výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

Vnitřní normou fakulty přijatou podle čl. 27 odst. 10 a čl. 43 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu JU fakulta stanoví 

požadavky na způsob zadávání, vedení, odevzdávání, hodnocení a obhajob kvalifikačních prací, a to tak, aby byla 

přijata dostatečně účinná opatření zajišťující žádoucí úroveň kontroly studia a kvality kvalifikačních prací. Vnitřní 

norma fakulty stanoví také kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce a nejvyšší počet 

kvalifikačních prací, které může vést jedna osoba. Stejně tak podmínky a průběh státní rigorózní zkoušky (zejména 

charakter předkládané rigorózní práce), kvalifikační požadavky na osoby, které vedou rigorózní práce, a nejvyšší 

počet rigorózních prací, které může vést jedna osoba, stanoví vnitřní norma fakulty.  

Státní rigorózní zkoušky, ve smyslu § 46, odst. 5. zákona č 111/1998 Sb. v platném znění, dále jen zákona, se na 

Pedagogické fakultě JU konají v oblasti pedagogických věd v oborech, pro které fakulta získala pro konání zkoušky 

akreditaci. Seznam oborů je zveřejněn na úřední desce fakulty. Uděluje se akademický titul "doktor filozofie" (ve 

zkratce "PhDr." uváděné před jménem). O vykonání rigorózního řízení se může ucházet absolvent magisterského 

studijního programu (v oborech podle bodu 1 nebo příbuzných). Státní rigorózní zkouška má dvě části, a to 

obhajobu rigorózní práce a ústní zkoušku. Uchazeč musí prokázat odbornou úrovní rigorózní práce svou 

schopnost samostatně pracovat ve výzkumné, příp. tvůrčí činnosti. Ústní zkouška obsahuje vybrané okruhy z dějin 

filozofie, pedagogiky, resp. psychologie a oborového (aprobačního) předmětu s didaktikou dle zaměření rigorózní 

práce. Zkouška a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné.   

Vedoucí příslušné katedry navrhne a předloží prostřednictvím kolegia děkana (ky) PF vědecké radě fakulty obsah 

a požadavky rigorózní zkoušky a nároky kladené v daném oboru na rigorózní práci. Po schválení vědeckou radou 

fakulty je tento dokument vydán jako prováděcí předpis rigorózního řízení. Vedoucí katedry garantuje odbornou 

úroveň rigorózního řízení. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen "komise"). Děkan ( ka) 

fakulty jmenuje nejméně pětičlennou komisi, jejího předsedu a dva oponenty předložené rigorózní práce. Komise 

se skládá z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty. Alespoň jeden ze členů komise 

je jmenován z oboru filozofie, jeden z oblasti pedagogiky, resp. psychologie a jeden ze členů komise musí být z 

odborníků mimo akademickou obec Jihočeské univerzity graduovaných v dané oblasti. Komise je 

usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů komise a alespoň jeden oponent.  

Celkový výsledek rigorózní zkoušky je klasifikován stupni "prospěl (a)", "neprospěl (a)"; klasifikaci "prospěl (a)" 

komise stanoví jen v případě, že byla obhájena rigorózní práce a složena ústní zkouška. O výsledku každé části 

rigorózní zkoušky hlasují členové komise tajným hlasováním. Výsledek je kladný v případě nadpoloviční většiny 

hlasů přítomných členů komise. V případě nerozhodného výsledku hlasování, rozhodne o výsledku zkoušky 

předseda. O průběhu a výsledcích rigorózní zkoušky je veden protokol podepisovaný všemi členy komise, jehož 

přílohou jsou posudky obou oponentů.  

Neúspěšnou zkoušku je možno opakovat jen jednou, a to nejdříve v příštím vyhlášeném termínu. Komise 

rozhodne, uvede v protokolu a sdělí uchazeči podmínky opakování zkoušky, resp. požadavky na přepracování 

nebo doplnění práce, opakování ústní zkoušky.  



 

Rigorózní zkoušky se konají na fakultě podle počtu přihlášených kandidátů nejvýše jedenkrát ročně. Termíny 

uzávěrky přihlášek ke zkouškám a termíny zkoušek jsou zveřejňovány na úřední desce fakulty a na WWW 

stránkách fakulty. Zájemci se ke zkoušce musí přihlásit písemně, a to v termínu stanoveném děkanem fakulty. 

Přílohu přihlášky tvoří: ověřené doklady o vzdělání a kvalifikaci; strukturovaný životopis; rigorózní práce ve třech 

exemplářích. V případě rigorózní práce v podobě komentovaného souboru publikací se spoluautory je nezbytné 

přiložit jejich vyjádření o autorském podílu uchazeče. Agendu rigorózních zkoušek a přihlášek k nim vede a 

archivuje oddělení vědy PF JU. Náklady rigorózní zkoušky hradí uchazeč formou poplatku. Výše poplatku je 

každoročně aktuálně vyhlašována jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou. Fakulta vystaví 

a předá po úspěšném složení rigorózní zkoušky diplom o udělení titulu podle § 46, odst. 5, písm. b) zákona. 

Disertační prací prokazuje student doktorského studijního programu schopnost samostatné vědecké a výzkumné 

činnosti nebo schopnost samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce má formu souboru 

publikací studenta již uveřejněných nebo k uveřejnění přijatých a opatřených komentářem, nebo formu rukopisu. 

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Pokud jsou 

součástí disertační práce publikace, na kterých se podílejí další spoluautoři, musí být k disertační práci připojeno 

prohlášení spoluautorů o rozsahu podílu studenta.  

Požadavky na individuální studijní plány studentů doktorských studijních programů včetně požadavků na 

disertační práce v daném studijním programu určuje příslušná oborová rada. Tato mj. rovněž schvaluje témata 

disertačních prací, navrhuje školitele a na jeho návrh konzultanty, schvaluje individuální studijní plány studentů, 

projednává roční hodnocení studia studentů a sleduje plnění individuálního studijního plánu. Školitel pak mj. také 

společně se studentem připravuje jeho individuální studijní plán a téma disertační práce. Student doktorského 

studijního programu musí v průběhu prvního roku studia na semináři pracoviště přednést metodický plán své 

práce na tématu disertační práce.  

Podrobnosti o formě a provedení disertační práce určí pro daný doktorský studijní program vnitřní norma fakulty, 

která rovněž určí možný jazyk disertační práce, počet výtisků nebo dalších (elektronických) kopií odevzdávané 

disertační práce, dále formu, jazyk, obsah a počet výtisků současně odevzdávaného souhrnu práce a další 

náležitosti nutné k přijetí disertační práce. Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje státní 

doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.   

Předsedu a členy komise pro obhajobu disertační práce jmenuje na návrh oborové rady doktorského studijního 

programu děkan zpravidla shodně s komisí pro státní doktorské zkoušky, nebo tak, aby se tyto komise shodovaly 

alespoň v osobě předsedy a některých členů komise. Členy komise jsou alespoň dva členové oborové rady. 

Alespoň tři členové komise nesmějí být akademickými pracovníky JU. Komise pro obhajobu disertační práce 

jmenuje dva až tři oponenty, kteří vypracují oponentský posudek disertační práce; přesný počet oponentů určí 

vnitřní norma fakulty, která také stanoví lhůty a další požadované podrobnosti. Oponenti mohou být členy komise 

pro obhajobu disertační práce. Školitel ani konzultanti nemohou být členem komise pro obhajobu disertační 

práce, ani oponentem disertační práce. Totéž platí o případných spoluautorech publikací zahrnutých do disertační 

práce. Pokud komise pro obhajobu disertační práce v průběhu řízení nebo z posudků oponentů zjistí, že disertační 

práce nesplňuje požadavky na ni kladené, přičemž má za to, že tyto nedostatky jsou odstranitelné, může vyzvat 

studenta k odstranění nedostatků disertační práce ve lhůtě, kterou stanoví.  

Obhajoba disertační práce je veřejná, v jazyce českém, anglickém, případně s přihlédnutím k případným 

zahraničním oponentům a jazykové vybavenosti studenta a po projednání v oborové radě i v jiném jazyce. Komise 

pro obhajobu disertační práce vyslechne a posoudí výklad studenta, stanoviska oponentů i rozpravu mezi 

studentem a oponenty a studentem a dalšími účastníky diskuse.     

Komise pro obhajobu disertační práce jedná o výsledku obhajoby v neveřejném zasedání a usnáší se tajným 

hlasováním většinou hlasů přítomných členů, jichž musí být přítomno alespoň pět. Při rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedy komise pro obhajobu disertační práce. Výsledek obhajoby předseda komise pro obhajobu 

disertační práce vyhlásí veřejně. Obhajoba disertační práce se klasifikuje stupni „prospěl/-a“, nebo „neprospěl/-

a“. V případě neúspěchu lze obhajobu opakovat jen jednou, a to nejdříve za šest měsíců. Komise pro obhajobu 

disertační práce přitom stanoví, zda a jak je nutné disertační práci přepracovat či doplnit.  



 

Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality (Standard 1.7)  

JU sleduje a vyhodnocuje kvalitu vzdělávací, tvůrčí činnosti a souvisejících činností v souladu s Pravidly systému 

zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností JU. Jednotlivé procesy zpětné vazby jsou zachyceny ve zprávách garantů oborů 

(hodnocení vzdělávací činnosti), ve zprávách o hodnocení tvůrčí činnosti fakult, ve zprávě o hodnocení 

celoživotního vzdělávání a ve zprávách o hodnocení souvisejících činností (Akademická knihovna JU, Koleje a 

menzy JU, univerzitní sportoviště, univerzitní nakladatelství EPISTEME, Britské centrum JU, Goethe centrum JU, 

Dětská skupina Kvítek, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Centrum informačních technologií 

JU), které podchycují detailní průběh aktuálního stavu zjišťování zpětných vazeb od všech zainteresovaných 

relevantních aktérů (stakeholderů), některá další šetření provádí a koordinuje Útvar pro rozvoj JU a Útvar pro 

vnitřní hodnocení JU, který také koordinuje – pod vedením rektora a prorektora pro rozvoj a vnitřní hodnocení – 

zapojení JU do celostátních šetření, organizovaných zejména MŠMT, a vyhodnocuje výsledky uplatnění JU v 

národních a mezinárodních žebříčcích.   

Předmětem porovnávání s vysokými školami v České republice jsou především údaje o úspěšnosti projektů 

žádajících o podporu u grantových agentur, srovnání publikační výkonnosti, údaje o nezaměstnanosti absolventů 

zejména veřejných vysokých škol a jejich uplatnění na trhu práce a další výsledky činnosti univerzit hodnocené 

zvnějšku. Některé z těchto výsledků jsou pravidelně sledovány specializovanými institucemi či agenturami a 

získané údaje jsou následně zveřejňovány ve veřejnoprávních médiích či ve veřejně dostupných publikacích a 

studiích (např. žebříčky úspěšnosti univerzit/fakult podle zvolených kritérií, uplatnitelnost absolventů na trhu 

práce, porovnávání výkonů v oblasti výzkumné činnosti srovnatelných institucí apod.). K pravidelnému srovnávání 

základních kvalitativních ukazatelů fakult stejného nebo podobného zaměření, a to nejen v rámci České republiky, 

ale i v mezinárodním kontextu, přispívají rovněž pravidelná jednání asociací děkanů vybraných fakult českých 

vysokých škol.   

V rámci mezinárodních žebříčků JU sleduje jak žebříčky, ve kterých se univerzita již objevuje (např. QS World 

University Rankings, URAP – University Ranking by Academic Performance, SIR – SCImago Institutions Rankings, 

NTU – National Taiwan University Ranking: Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities, 

uniRank – University Ranking či Webometrics Ranking of World Universities), tak žebříčky, ve kterých univerzita 

zatím zastoupena není (např. THE – Times Higher Education World University Rankings, šanghajský žebříček 

ARWU – Academic Ranking of World Universities, CWTS Leiden Ranking či žebříček CWUR sestavovaný organizací 

Center for World University Rankings). Ačkoliv JU uvedené mezinárodní žebříčky pravidelně sleduje, uvědomuje 

si také negativa, která jsou s některými z existujících žebříčků spojena (např. zaměření ratingů především na 

vědecký výkon a/nebo reputaci hodnocené instituce, určování pořadí na základě počtu nositelů Nobelových cen, 

nepřesnost vstupních dat, nekonzistentnost použité metodologie v čase, každoroční rozšiřování počtu institucí 

zahrnutých do hodnocení a další). Z tohoto pohledu také JU obezřetně přistupuje k práci s těmito žebříčky i k 

interpretaci výsledků v nich obsažených.  

Z procesů zpětné vazby lze za nejrozvinutější pokládat systém studentského hodnocení výuky, jež je každý 

semestr sledováno celouniverzitně stejně jako fakultně a jednotlivými garanty programů, resp. Radou studijního 

programu, přičemž jsou sledovány zejména opakované problémy a také slovní hodnocení, která mají mnohdy 

větší vypovídající hodnotu než jednotlivé konkrétní body udělené jednotlivým přednášejícím a vedoucím 

seminářů. Výsledky studentského hodnocení výuky jsou rovněž projednávány na setkáních děkana či vedení 

fakult se studenty a bývají rovněž jedním z témat pravidelných setkání akademických senátů a akademických obcí 

fakult.  K hodnocení patří názory studentů nejen na výuku, ale i na další služby, které zajišťuje univerzita jako 

celek, součásti univerzity i jejich jednotlivá pracoviště (např. studijní oddělení, knihovna, koleje, menza apod.). 

Od zimního semestru akademického roku 2014/2015 aplikuje JU modernizovaný systém studentského hodnocení 

výuky, který je založen na systému používaném již několik let Přírodovědeckou fakultou JU. Na základě pravidelně 

shromažďovaných a vyhodnocovaných požadavků jednotlivých fakult JU je tento systém dále rozvíjen. Kromě 

tohoto celouniverzitního systému studentského hodnocení výuky jsou využívána i hodnocení, která organizují 

samotní vyučující v rámci svých předmětů či kurzů s cílem získání zpětné vazby od studentů pro další zlepšení 

kvality výuky. Dále jsou využívány, resp. sledovány i studentské hodnotící webové portály, např. Primat.cz či 

portál Asociace studentů a absolventů. Další rovinou hodnocení kvality je přímá účast zástupců vedení fakult ve 



 

výuce, a to u náhodně vybraných předmětů a dále předmětů, u nichž studentské hodnocení naznačí nějaký 

nedostatek nebo na jejichž výuku přímo upozorní sami studenti.  

  

Rozvinuté je na JU rovněž hodnocení kvality vědecké a tvůrčí činnosti podle jednotlivých vědních oborů a fakult, 

v posledních letech je zaváděn také jednotný systém hodnocení akademických pracovníků (systém HAP 

zakoupený a modifikovaný pro potřeby JU od Univerzity Palackého v Olomouci), jenž je aktuálně implementován 

na sedmi z osmi fakult (na poslední fakultě bude zaveden v průběhu roku 2018). V souvislosti s novým mzdovým 

předpisem JU je také prohlubován princip zpětných vazeb v hodnocení neakademických pracovníků (včetně 

příprav na zavedení systému HOP – hodnocení ostatních pracovníků – v souladu s jednáními s UP Olomouc).  

Sledování uplatnění absolventů má na fakultách různou podobu, stejně tak kontakty se zaměstnavateli, větší 

důraz je kladem na tyto zpětné vazby u regulovaných profesí a profesně orientovaných programů, kde jsou jasně 

daní zaměstnavatelé (školy, nemocnice apod.), zatímco u akademicky pojatých oborů jsou tyto kontakty často 

méně formalizované (setkání s absolventy na fakultních/oborových setkáních, resp. na plánovaném setkání 

absolventů JU v červnu 2018), přednášky úspěšných absolventů na JU, kontakty s kulturními institucemi. Výrazné 

zlepšení kontaktů s absolventy a zaměstnavateli představuje také zapojení těchto vnějších aktérů do rad 

jednotlivých studijních programů, což výrazně posílilo zpětnou vazbu ke konkrétním oborům (programům), a to 

už v procesu tvorby nových studijních programů, které jsou aktuálně předkládány k akreditaci.  

Další výrazné posílení procesů zpětné vazby si JU slibuje od realizace projektů OP VVV ESF, případně jeho 

investiční komplementární části ERDF – Rozvoj JU. Projekt ESF je zaměřen na rozvoj JU jako celku, prostřednictvím 

uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality 

strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému zajišťování a hodnocení kvality; 

zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti 

a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických kompetencí akademického personálu a 

zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému monitoringu potřeb trhu práce, zkoumání 

schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s absolventy; posílení internacionalizace prostředí. 

Odkazy:  

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurcia-s-nimi-

souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnostiju-v-cb  

Rada pro vnitřní hodnocení JU   

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-pro-vnitrni-hodnoceni-ju 

Projekty OP VVV – Rozvoj JU - ESF, ERDF na posílení kvality JU   

http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/strategicke-projekty-ju/realizovane-

projekty Studentské hodnocení výuky https://www.shv.jcu.cz/  

Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platnaopatreni/2017/r_361_rada_stud_programu.pdf/view  

Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů (Standard 1.8)  

Úspěšnost uchazečů o studium, studentů (graduation rating) a absolventů je sledována v souladu se Strategickým 

záměrem JU a jeho ročními plány realizace, v rámci veřejných i neveřejných (určených pouze pro vnitřní potřebu 

JU) ukazatelů daného strategického záměru. Tyto ukazatele, které informují o situaci na úrovni univerzity jako 

celku a na úrovni jejích jednotlivých fakult, jsou dále doplněny detailními analýzami, které jsou zpracovávány až 

do úrovně jednotlivých studijních programů/oborů s možností samostatného sledování jednotlivých typů a forem 

studia. Sledována je rovněž věková struktura uchazečů o studium na JU či regionální původ doručených přihlášek. 

Pravidelně jsou zpracovávány přehledy škol, ze kterých se hlásí uchazeči o studium na JU, a to jak v rámci 

bakalářského (případně nestrukturovaného magisterského studia), tak i v případě navazujícího magisterského a 

doktorského studia.   JU rovněž v rámci ukazatelů Strategického záměru JU i v rámci samostatných analýz sleduje 

způsob ukončování studia na JU a s tím související studijní úspěšnost/neúspěšnost v jednotlivých studijních 

programech/oborech, typech a formách studia. Přitom JU postupuje dle metodik stanovených MŠMT pro potřeby 

přípravy každoročních výročních zpráv o činnosti vysoké školy a pro výpočet úspěšnosti ukončování studia na 

základě tzv. kohortního přístupu (viz analýza MŠMT "Vývoj úspěšnosti ukončování studií na českých VVŠ a UO v 

http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
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Brně 2003–2014“), ve kterém je každý imatrikulační ročník sledován samostatně, izolovaně od ostatních. U 

každého ročníku je v rámci kohortního přístupu sledováno, jak jsou započatá studia postupně ukončována, a to 

nejen úspěšně či neúspěšně, ale také „jinak“ (např. přestupem na jiný obor nebo úmrtím), a jak některá dále 

pokračují, včetně sledování délky celkového studia a překračování standardní délky studia.    

JU také pravidelně sleduje a vyhodnocuje uplatnění svých absolventů na trhu práce, a to zejména s využitím 

statistik Ministerstva práce a sociálních věcí (statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci úřadů práce), 

statistických údajů Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a údajů MŠMT. JU 

rovněž pravidelně sleduje speciální přílohy některých novin a časopisů, které v období podávání přihlášek na 

vysoké školy publikují oborové srovnání nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. Údaje o počtech 

nezaměstnaných absolventů a jejich struktuře jsou sledovány nejen na úrovni univerzity a jednotlivých fakult, ale 

i na úrovni studijních programů, příp. jednotlivých oborů, což zvyšuje využitelnost těchto údajů pro realizaci 

návazných opatření, např. změn v obsahu konkrétních studijních programů/oborů.    

JU se také pravidelně zapojuje do celostátních průzkumů, které mapují uplatnění absolventů českých vysokých 

škol na trhu práce a jejich hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání. Takovým šetřením z posledních let je 

např. šetření „REFLEX 2013“, které koordinovalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. V rámci šetření byli osloveni absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních 

programů vysokých škol do pěti let po získání diplomu (tedy absolventi z let 2008–2012). Toto šetření, které svým 

rozsahem bylo zatím největším šetřením mezi absolventy, do něhož se JU v posledních letech zapojila, poskytlo 

retrospektivní údaje nejen o uplatnění absolventů na trhu práce, ale také o tom, jak s odstupem času absolventi 

hodnotí kvalitu studijní nabídky, podmínky studia a výuky, kvalitu vysoké školy a vyučujících, svou spokojenost s 

volbou vysoké školy a studijního oboru, úroveň získaných znalostí, dovedností a kompetencí a jejich využitelnost 

v praxi.   

Vedle celkového přehledu vedení univerzity a jednotlivých fakult sledují úspěšnost uchazečů o studium (počty 

přihlášek/přijatých/zapsaných), poměru úspěšně a jinak ukončených studií a uplatnění absolventů také garanti 

jednotlivých programů (resp. dosavadních oborů), a to v rámci zpráv garantů oborů, jež jsou zpracovávány jednou 

za pět let (aktuálně hodnocené období 2012-2016 a roční dodatky těchto zpráv), resp. v jejich dodatcích, včetně 

informací o případné potřebě řešit tyto ukazatele. Tyto údaje garanta programu (resp. Rady studijního programu) 

vyhodnocuje Rada pro vnitřní hodnocení, případně podává doporučení fakultním koordinátorům kvality a 

jednotlivým garantům.  Odkazy:  

Strategický záměr JU / Dlouhodobý záměr JU a jeho roční plány realizace 

https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan informace 

pro studenty na stránkách JU (rozcestník) http://www.jcu.cz/student  

Vzdělávací a tvůrčí činnost  

Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání (Standard 1.9)  

Vzdělávací a tvůrčí činnost JU vychází ze soudobých poznatků ve všech oborech/studijních programech, 

významná role v tomto směru přísluší zejména profesorům a docentům a v neposlední řadě garantům oborů, 

kteří disponují potřebnými kontakty na pracoviště podobného zaměření v rámci ČR i v rámci mezinárodním, stojí 

za organizováním konferencí s mezinárodní účastí, za prosazováním publikací do mezinárodně respektovaných 

periodik, většinou jsou také řešiteli významných grantových projektů. Podstatné obohacení mezinárodního 

rozměru představují také sítě smluvních vztahů se zahraničními univerzitami, včetně konkrétních příjezdů a 

výjezdů typu Erasmus+. Tyto smlouvy jsou uzavírány na celouniverzitní úrovni (prorektor pro zahraničí a jím 

řízené útvary) a konkrétněji pak rozvíjeny na úrovni jednotlivých fakult a studijních programů, zahrnují tak 

výměny pedagogů i studentů.   

Studenti i akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty JU pravidelně vyjíždějí do zahraničí zejména v rámci 

bilaterálních smluv a tyto mobility jsou kontinuálně podporovány v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty. 

Široká síť zahraničních partnerů umožňuje nejen mobility, ale také vědeckou a projektovou kooperaci. 

Rozšiřování těchto vzájemně prospěšných kontaktů patří mezi priority fakulty, kdy v poslední době důraz je 

kladen nejen na přeshraniční spolupráci a širší spolupráci v rámci Evropské unie, ale rovněž se státy mimo EU. K 

významným aktivitám fakulty na mezinárodním poli patří magisterský joint degree program European Master in 
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Migration and Intercultural Relations v rámci programu Erasmus Mundus (jedná se o mezinárodní obor 

koordinovaný německou univerzitou v Oldenburgu a zahrnující evropské a africké univerzity). Významná je 

projektová spolupráce s Georgia Southern University ve Spojených státech amerických, výměnné pobyty 

akademických pracovníků na univerzitách v Izraeli, Japonsku, Rusku a Jihoafrické republice a mnohé další. 

Některé z nich jsou financované z kreditové mobility, jiné z vnitřních výzev univerzity.   

V současné době jsou připravovány žádosti o kreditovou mobilitu na výjezdy do Arménie, Kanady, USA, Indie, JAR 

a do Japonska. Do těchto projektů se mohou zapojit akademičtí pracovníci a studenti Pedagogické fakulty. Rovněž 

dochází k rozšíření nabídky studijních předmětů vyučovaných v cizím jazyce, jež mají za cíl nejen zlepšit jazykové 

dovednosti studentů a podat informace o zahraniční praxi, ale zároveň budou sloužit i jako platforma pro 

setkávání a vzájemné obohacování českých a zahraničních studentů (nejedná se tedy o cizojazyčnou kopii 

českého studijního předmětu).   

Akademičtí pracovníci fakulty prezentují soudobý stav poznání ve svém oboru v rámci výuky a své poznatky a 

výsledky výzkumů sdílí na mezinárodních konferencích a sympóziích. V neposlední řadě k rozvoji fakulty přispívá 

členství akademických pracovníků v mnoha mezinárodních organizacích, např.: European Society for research in 

mathematics education – doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., International League Against Epilepsy – doc. Dana 

Buršíková, Ph.D., American Psychological Society – prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D., European Federation of 

Psychology Teachers´ Association - doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., The Learner Knowledge Community - Mgr. 

Lukáš Rokos, Ph.D. apod.  

Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty JCU: 

https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf   

Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů (Standard 1.10)  

Studijní programy na PF jsou realizovány v úzké spolupráci se školami a dalšími pracovišti. Jedná se o instituce, se 

kterými má PF uzavřené specifické smlouvy o spolupráci pro výkon nejrůznějších typů praxí studentů, na základě 

nichž tyto instituce získávají statut „fakultní škola PF“ a „klinické pracoviště PF“. Spolupráce je vázána nejen na 

Jihočeský kraj, ale i na pracoviště mimo region a na zahraničí, konkrétně na region Horní Rakousko. Fakultními 

školami jsou školy mateřské, základní a gymnázia. Klinickými pracovišti jsou dětské domovy, diagnostický ústav, 

centrum sociálních služeb, pedagogicko-psychologická poradna a její regionální pobočky, speciálně pedagogická 

centra a školy a třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona. Pracovníci klinických škol a klinických pracovišť 

se spolupodílí na vedení praxí a její reflexi.  

Spolupráce s praxí se dále uskutečňuje v rovině pedagogické i vědecko-výzkumné. Externí spolupracovníci z 

různých pracovišť zajišťují výuku některých teoretických předmětů. Jedná se o významné odborníky z praxe, 

lékaře, právníky, odborníky na legislativu, poradenské či klinické psychology a speciální pedagogy, zkušené 

pedagogy ze všech typů škol. Stále častěji je také využívána tandemová výuka realizovaná pedagogem fakulty a 

odborníkem z praxe. Jedná se především o některá témata v pedagogických předmětech, kde vstup praktiků do 

výuky je velkým přínosem. Odborníci z praxe jsou také častými konzultanty závěrečných bakalářských či 

diplomových prací, na jejich pracovištích je realizováno výzkumné šetření, sběr dat.  

Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů (Standard 1.11)  

Odborníci z praxe participující na výuce teoretických předmětů, se přímo podílí na tvorbě studijních plánů (viz C- 

I). V tomto kontextu pak mají podíl i na tvorbě a aktualizaci okruhů či otázek ke státním závěrečným zkouškám.   

V Radách bakalářských a magisterských studijních programů, dohlížejících na uskutečňování těchto programů na 

PF, jsou taktéž zastoupeni odborníci z praxe.  

K aktualizaci výuky přispívá nemalou měrou spolupráce fakulty i jejích jednotlivých akademických pracovníků s 

profesními komorami a skupinami, asociacemi, oborovými sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

odborníky z praxe. Tato skutečnost nabývá významu především v kontextu měnících se požadavků praxe, 

legislativních změn a nových poznatků jednotlivých oborů. Fakulta realizuje tuto spolupráci také například 

pořádáním vědeckých konferencí, odborných setkání a workshopů. Akademičtí pracovníci zajišťující bakalářský 

program Arteterapie jsou členy řady domácích organizací, např. Česká arteterapeutická asociace, Česká asociace 

pedagogického výzkumu, Česká pedagogická společnost, Českomoravská psychologická společnost, Unie 

psychologických asociací ČR, a zahraničních organizací, např. Society for Personality and Social Psychology, 

https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf


 

American Psychological Society, American Psychological Society, Association for Psychological Science, Stress and 

Anxiety Research Society, European Science Education Research Association, Federation of Psychologists 

Association, Board of Educational Affairs.  

  

  

Podpůrné zdroje a administrativa  

Informační systém (Standard 1.12)  

Na JU je jako informační systém určený pro administraci studijní agendy využíván IS/STAG, který je vyvinut a 

udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. IS/STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení až po vydání diplomu a 

obsahuje veškeré informace o studiu, včetně informací o studijních program, požadavcích spojených se studiem 

a možností uplatnění absolventů v praxi. Další potřebné informace o přijímacím řízení a pravidlech studia 

(například studijní a zkušební řád) jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity či na webových stránkách 

jednotlivých 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. 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 a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses 

a podobně.  

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem, 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 skrz ni odesílány 

písemnosti studentům a uchazečům poštou, datovou schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále 

IS/STAG.  

Hodnocení informačního systému probíhá na JU pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby 

od uživatelů studijního informačního systému či hodnoticí zprávou o činnosti Centra informačních technologií, 

které provoz studijního informačního systému zajišťuje.  

Jednotlivé fakulty JU nabízejí uchazečům o studium a studentům informační a poradenské služby související se 

studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. Primárním poradenským místem každé 

fakulty v oblasti studijních záležitostí je studijní oddělení, přičemž pro dosažení maximální míry osobního a 

individuálního přístupu ke studentům jsou studentům přiřazeny konkrétní studijní referentky. Na většině fakult 

jsou pro jednotlivé studijní programy zřízeny rovněž pozice pedagogických poradců, případně tuto poradenskou 

funkci plní garant daného studijního programu nebo vedoucí katedry. Mezi další poradenské služby realizované 

na konkrétních fakultách, nicméně poskytované studentům napříč univerzitou, patří zejména tyto: Na 

Ekonomické fakultě JU je již 10 let zřízeno Kariérní centrum, které poskytuje poradenské služby studentům v 

oblasti přípravy na přijímací pohovory, podpory rozvoje kompetencí pro vyšší uplatnitelnost absolventů na trhu 

práce apod. Na Pedagogické fakultě JU je provozována Vysokoškolská psychologická poradna poskytující 

psychologické poradenské služby a psychoterapeutickou pomoc studentům i jejich rodinným příslušníkům.  

Fakulta rybářství a ochrany vod JU poskytuje uchazečům ze zahraničí pomoc při zvládání administrativních nároků 

uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR. Pro končící studenty nabízí fakulta kariérní 

poradenství při hledání budoucího zaměstnání v rámci programu pro absolventy. Teologická fakulta JU nabízí 

služby Pastoračně-psychologické poradny, a to jak formou jednorázového poradenství, tak i déletrvajícího 

osobního nebo duchovního doprovázení. Vzhledem k potřebě zefektivnit poskytování těchto služeb, aby byla 

zajištěna jejich dlouhodobá udržitelnost na špičkové úrovni, vyjasnit prioritní oblasti podpory a umožnit tak další 

rozvoj poskytování těchto služeb na JU při zachování rozumné míry nákladovosti, byla v průběhu roku 2016 

zahájena příprava koncepce poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb na JU. Odkazy: STAG 

JU  

https://wstag.jcu.cz/portal 

Moodle – e-learning 

https://elearning.jcu.cz/  

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


 

Centrum informačních technologií JU http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-

struktura/rectors_office/cit  

Knihovny a elektronické zdroje (Standard 1.13)  

Informační a knihovnické služby jsou na JU poskytovány dvěma knihovnami: Je to jednak Akademická knihovna 

(AK JU), což je pracoviště s celouniverzitní působností, a dále Knihovna J. P. Ondoka, která plní funkci fakultní 

knihovny Teologické fakulty JU. Obě knihovny spojuje jednotný automatizovaný systém Aleph, společný katalog 

a jsou přístupny studentům všech fakult JU bez omezení.  

Činnost AK JU se řídí těmito základními dokumenty: Statut Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích; Organizační řád Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Knihovní řád 

Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

Knihovní fond AK JU pokrývá všechny obory, které jsou na JU vyučovány. Ke konci roku 2016 byla jeho velikost 

409 535 knihovních jednotek, tj. monografií, vázaných ročníků periodik, kvalifikačních prací a map. Nejvíce 

využívané části fondu jsou přístupné uživatelům přímo v tzv. volném výběru, organizovaném podle vědních 

oborů. K dispozici je také 590 titulů tištěných periodik.   

Doplňování a aktualizace knihovního fondu probíhá ve spolupráci s garanty jednotlivých oborů, případně přímo s 

vyučujícími, kteří znají informační potřeby svých studentů. Akvizice je financována vícezdrojově, tedy z 

institucionálních nebo grantových prostředků součástí JU a zároveň z rozpočtu AK JU.  Cíleně se doplňují nové 

informační zdroje pro všechny obory zastoupené na JU, zvláštní pozornost se věnuje těm, které na JU začínají a 

nemají tedy dostatečnou informační podporu, často i nákupy z antikvariátů či odkupy knihoven významný 

osobností. Zároveň se dokupují potřebné exempláře u nejvíce žádaných zdrojů.  

Zvláštní pozornost je na JU věnována dostupnosti elektronických informačních zdrojů. Finanční podporu pro tyto 

mimořádně nákladné, ale nezbytné zdroje informací pro výuku a výzkum získává JU již řadu let z programů, které 

byly pro tyto účely vypisovány MŠMT (INFOZ, OP VaVpI, Informace-základ výzkumu). Další potřebné zdroje a také 

nástroje na práci s nimi (vyhledavač EDS, citační manažer CitacePro, nástroj na práci s e-periodiky EZB aj.) pak JU 

financuje plně ze svého rozpočtu. Aktuálně je JU zapojena v 11 končících projektech na přístup k EIZ, na ně od 

roku 2018 naváže účast v projektu CzechELIB, která zaručuje dostupnost těchto špičkových zdrojů informací i v 

letech 2018-2022. Aktuálně přístupné i plánované EIZ pokrývají všechny obory, které jsou na JU akreditovány a 

využívat je lze nejen v rámci kampusu JU, ale prostřednictvím VPN jsou uživatelům na JU k dispozici prakticky bez 

omezení.  

Hlavní budova AK JU je moderním informačním pracovištěm velmi dobře vybaveným potřebnými technologiemi 

pro poskytování široké nabídky služeb svým uživatelům. Použitá technologie RFID umožňuje klasické i 

samoobslužné půjčování a vracení knih, 500 studijních míst v různých typech studoven včetně individuálních 

nabízí prostor pro nerušené studium 6 dní v týdnu v celkovém rozsahu 67 hodin. Více než 100 PC pro potřeby 

uživatelů zaručuje snadnou dostupnost elektronických informačních zdrojů přímo v budově AK, dostatek 

multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování je možné využívat pohodlně v bezhotovostním režimu. V 

hlavní budově AK je také moderně vybavená PC učebna, která je využívána ke kurzům zaměřeným na efektivní 

práci s EIZ a určeným studentům všech stupňů studia. Výuku zajišťují speciálně vyškolení pracovníci AK JU. Aby 

byl knihovní fond co nejdostupnější i uživatelům z fakult mimo hlavní kampus, zajišťuje AK JU provoz nejen v 

hlavní budově, ale také ve studovnách na ZSF JU a PF JU. V sídle FROV JU ve Vodňanech provozuje AK JU pobočku 

s plným sortimentem knihovnických a informačních služeb.  

Činnost Knihovny J. P. Ondoka se řídí vlastním Knihovním řádem. Knihovna sídlí v přízemí budovy Teologické 

fakulty JU. V současné době zahrnuje její fond kolem 50 tisíc svazků literatury teologické, duchovní a církevní, ale 

také jiné odborné literatury z oblasti psychologie, sociologie, filosofie, religionistiky, pedagogiky, sociální práce, 

politologie, práva a přírodních věd. Kromě české literatury její fond zahrnuje též knihy v německém, slovenském, 

anglickém a italském jazyce. K prezenčnímu studiu ve studovně je k dispozici fond časopisů obsahující 120 titulů 

domácí i zahraniční provenience. Knihy i časopisy jsou umístěny převážně ve volném výběru řazeném pod le 

oborů. Součástí knihovny jsou prostory pro prezenční studium. Knihovna je vybavena knihovnickým počítačovým 

systémem Aleph a veškerý knižní fond je dohledatelný přes internet. Knihovna je určena pro studenty a pedagogy 

Teologické fakulty, ostatních fakult a škol, ale i zájemcům z řad veřejnosti. Akademická knihovna i Knihovna J. P. 

Ondoka svojí činností podporují vize, hodnoty a poslání své mateřské univerzity, jejíž jsou nedílnou součástí. 
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Umožňují přístup ke kvalitním informačním zdrojům, poskytují profesionální služby a vhodné studijní prostory a 

přispívají tak ke kvalitní výuce a efektivním výzkumným činnostem univerzity. Odkazy:  

Knihovna JU http://www.lib.jcu.cz/ 

http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje  

http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovny-a-studovny-1/pobocka-ak-frov-ju-

1 http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovni-dokumenty Knihovna J. P. 

Ondoka (Teologické fakulty JU) http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/knihovna-j-p-

ondoka  

Studium studentů se specifickými potřebami (Standard 1.14)  

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako důležitou 

součást své společenské odpovědnosti a také jako jednu z cest k dosažení podnětné a vzájemně obohacující 

různorodosti akademické obce (viz Opatření rektora R 303 a Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020). Za 

účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinaci aktivit směřujících 

k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole zřídila JU v roce 2012 Centrum podpory studentů se 

specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované pracoviště s celouniverzitní působností.  

Prostřednictvím Centra poskytuje JU studentům se specifickými potřebami veškeré podpůrné služby vymezené 

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“). Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů JU (viz Studijní a zkušební řád JU, 

čl. 2, odst. 4a. a Opatření rektora R 303). 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 zejména 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 R 303). 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., vysokoškolský 

zákon. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů (viz 

Studijní a zkušební řád JU, čl. 2, odst. 4. a Opatření rektora R 303). 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.  

Cílem všech podpůrných, poradenských a dalších služeb poskytovaných studentům se specifickými potřebami je 

v souladu s vnitřními předpisy JU výhradně vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole bez snižování studijních 

nároků (viz Studijní a zkušební řád JU, čl. 4c. a Opatření rektora R 303, odst. 7). Veškerá podpůrná opatření jsou 

proto individuálně indikována pouze 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 
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specifickými potřebami a mají možnost je konzultovat s pracovníky Centra. Studenti v souladu s Opatřením 

rektora R 303 nemají v zájmu zachování kvality studia možnost domlouvat s vyučujícími individuálně úpravy 

plnění studijních povinností na základě deklarovaných specifických potřeb. V případě nesouladu mezi 

zainteresovanými stranami je odvolacím orgánem prorektor pro studium (viz Opatření rektora R 303).  

V zájmu zkvalitňování a standardizace poskytovaných podpůrných opatření a sdílení zkušeností mezi veřejnými 

vysokými školami je JU od roku 2014 členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami 

na VŠ.  

  

Odkazy:  

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU 

http://centrumssp.jcu.cz/  

Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020  

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-pro-obdobi-2016-2020 

Studijní a zkušební řád JU  

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/studijni-a-zkusebni-rad-ju-v-ceskych-budejovicich 

Stipendijní řád JU  

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/stipendijni-rad-jihoceske-univerzity-v-

ceskychbudejovicich  

Opatření rektora R 303 upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platnaopatreni/2015/r_303__podpora_studentu_se_specif_potre

bami.pdf/view  

Opatření rektora R 304 k přijímacímu řízení uchazečů se specifickými potřebami na JU http://www.jcu.cz/o-

univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platnaopatreni/2015/r_304_prijimaci_rizeni_stud_se_specif_potr

ebami.pdf/view  

 

Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví (Standard 1.15)  

JU zřídila rozhodnutím tehdejšího rektora dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013 Etickou komisi JU 

jako poradní orgán rektora. Komise ze svého poslání dbá na etický rozměr činností provozovaných na JU, a to nad 

rámec základních pracovněprávních norem, zejména na etický rozměr tvůrčí činnosti na univerzitě jako celku, 

resp. na jednotlivých fakultách. Etická komise JU, jejíž funkční období je tříleté, v současné době pracuje ve složení 

prof. ing. Hana Šantrůčková, CSc. (předsedkyně), Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., doc. František Hudeček, 

CSc., doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D., doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil., čímž 

jsou v komisi rovnoměrně zastoupeny humanitně-společenské i přírodovědně-technické obory. Etická komise JU 

se při svém rozhodování řídí Etickým kodexem JU ze 4. listopadu 2014 (jeho přílohou je opatření rektora Zásady 

výzkumné práce a zveřejňování poznatků a výsledků výzkumu z 9. března 2017) a Jednacím řádem Etické komise 

JU z 26. června 2017, který prošel schválením v Akademickém senátu JU. Jednací řád mj. upravuje způsob 

projednávání podnětů k Etické komisi JU.  

JU se také hlásí ke společensky odpovědnému chování (opatření rektora Deklarace společensky odpovědného 

chování JU ve vztahu ke vzdělávací činnosti ze dne 2. listopadu 2016), a to nejen ve vazbě ke vzdělávací činnosti, 

ale také ve vztahu ke všem souvisejícím činnostem.  

Kvalifikační práce odevzdávané na JU, resp. jejích jednotlivých součástech, jsou veřejně přístupné prostřednictvím 

systému IS/STAG, a to v plném znění, včetně posudků vedoucích a oponentů. Univerzita využívá Národní registr 

vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů (Theses.cz), vedoucí kvalifikačních prací v 

systému vyhodnocují případné shody s jinými texty a v případě zjištěných nedostatků postupují podle Studijního 

a zkušebního řádu JU, závažná provinění řeší disciplinární komise jednotlivých fakult JU, případně Etická komise 

JU na základě došlých podnětů. JU dále používá systém odhalování plagiátů v seminárních a jiných pracích 

(Odevzdej.cz). Na tento systém jsou napojeny také e-learningové systémy Moodle a eAmos, které JU využívá.  
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Odkazy:  

Etická komise JU  

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/eticka-komise 

Etická komise PF JU  

https://www.pf.jcu.cz/education/eticka_komise/  

Disciplinární řád PF JU  

https://www.pf.jcu.cz/documents/disciplinarni_rad_pro_studenty_PF_JU.php  

Složení disciplinární komise  

htps://www.pf.jcu.cz/structure/disciplinary_committee/   

Studijní program  

Soulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní rozměr studijního programu   

Soulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty vysoké školy (Standard 2.1)   

Pedagogická fakulta JU definuje ve Statutu PF JU své poslání: „Fakulta je zřízena k činnostem v oblasti vzdělávání, 

vědecké, výzkumné a v dalších tvůrčích oblastech… Fakulta navazuje na dosavadní tradice a odráží vývojové 

trendy a potřeby společnosti“ (Statut PF JU. Čl. 2, viz odkaz níže). V souladu se zaměřením fakulty na přípravu 

širšího spektra odborníků ve společenskovědních oblastech, zejm. souvisejících s výchovou a podporou 

vzdělávání, a obecně v souladu s posláním PF JU je realizován i bakalářský studijní program Arteterapie. Zaměření 

a další rozvoj tohoto programu je v souladu s Dlouhodobým záměrem PF do r. 2020 a Strategickým plánem JU.  

  

Odkazy: Statut 

PF JU:  

https://www.pf.jcu.cz/documents/statut_pf_ju/   
Dlouhodobý záměr PF JU: 

https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf  

Strategický plán JU:  

https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-pro-obdobi-2016-2020  
  

Souvislost a propojení s tvůrčí činností vysoké školy (Standard 2.2)  

V souladu se zaměřením fakulty připravujeme profesionály pro oblast školství, sociálních služeb, zdravotnictví a 

celkově pro oblast pomáhajících profesí. Studenty zapojujeme do tvůrčí činnosti – jsou podněcováni k vlastní 

publikační činnosti, k aktivní účasti (formou příspěvků či vedením arteterapeutických workshopů) na 

konferencích. Nyní pracujeme společně se studenty na založení studentského internetového časopisu, který bude 

zaměřen na arteterapii. Připravován je sborník nejkvalitnějších bakalářských prací našich studentů. Naši studenti 

se podílejí i na některých výzkumech KPE PF JU. Dále se studenti podílejí na aktivním vedení vlastní galerie Ateliéru 

arteterapie, jejíž výstavy přesahují i hranice fakulty a univerzity.  

  

 

Mezinárodní rozměr studijního programu (Standard 2.3)  

  

Bakalářský studijní program Arteterapie nemá jemu podobný program v ČR, ani totožný v zahraničí (zahraniční 

programy bývají sice s názvem Art Therapy, ale obsahově se dosti liší, bývají velmi často zaměřeny spíše na více 

expresívních terapií anebo jsou orientovány na činnostní - abreaktivní arteterapii), náš program je zaměřený na 

projektivně intervenční arteterapii, čímž je unikátní. Je založen na hlubokém studiu psychologie a psychoterapie 

a propojen rovněž i s praxí. V národním ani mezinárodním měřítku zatím neexistují standardy oboru, jedná se o 

velké množství přístupů, a náš program zatím nemá přirozeného partnera.  

Ve spolupráci s Českou arteterapeutickou asociací (profesním sdružením arteterapeutů v ČR) AA v současné době 

pracuje na vytváření a uzákonění profesního statutu arteterapeuta tak, aby standardy vzdělávání byly v profilu 

jednak se standardy expresívních terapií u nás, jednak se standardy vytvářenými v evropském rozměru. V 

profesionalizaci arteterapeutických činností hraje vzdělávací činnost AA významnou roli.   
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I přes fakt, že realizace zahraničních studijních výjezdů studentů kombinované formy studia je složitá z více 

důvodů - nejčastěji kvůli jejich dalšímu vytížení a závazku vůči pracovním povinnostem svých pracovišť, v 

posledních letech se daří realizovat i tyto aktivity (výjezdy – Univerzita v Szegedu; Maďarsko, Universita di 

Macerata, Italy; Faro, Portugalsko…)  

   

Spolupráce se zahraničím:  

  

Mazehóová, Y, Kouřilová, J., Krninský, L. (under review). The art-therapy collage technique as a tool for 

teachers’professional reflection.  In M. Talvio, K. Lonka, (Eds.) How to promote social and emotional learning 

in the school context – international perspectives. London: Routledge.   

  

Spolupráce na doktorantském projektu studentky Aberystwyth University (videoterapie s klienty s 

posttraumatickou stresovou poruchou) – plánovaný výstup: společná kapitola v publikaci v nakladatelství 

Routledge.  

  

Erasmus – CIT Cork, přesněji CIT Crawford College of Art & Design (CCAD) plánovaný výjezd garantky a PF UK 

Bratislava - plánovaný výjezd garantky (spolu s kolegy Kouřilovu a Krninským) – letos neuskutečněny v 

důsledku koronovarové pandemie  

  

Navázaná spolupráce s University of Ljubljana, Faculty of Education (Arts in Education and Therapy), výhlednová 

možnost pro navazující magisterské studium absoventů AA  

  

V jednání navázání spolupráce s Tallinn University School of Natural Sciences and Health   

  

Garantka se dlouhodobě aktivně zúčastňuje odborných mezinárodních konferencí – zaměření na psychologii, 

oblast projektivních technik – přímá vazba na problematiku arteterapie. Někteří kolegové rovněž – ve vazbě na 

své odborné specializace.   

  

Mezi odbornou veřejností jsou aktivity AA PF JU významné v rámci ČR, mezinárodní spolupráce v rámci se 

sdružením Terra Therapeutica – vzdělávací institut v arteterapii, Bratislava (SR). Participace na dvouletém 

vzdělávacím programu.  

  

Ateliér arteterapie pořádá konference s mezinárodní účastí, nyní každý druhý rok a v mezidobí Den workshopů 

(v dubnu 2020 zrušen z důvodu koronavirové pandemie).  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Profil absolventa a obsah studia  
  

Soulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí s typem a profilem studijního programu 

(Standard 2.4)   

  

Absolventi programu Arteterapie jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a 

výtvarně pedagogické činnosti, své povolání rovněž mohou vykonávat i v oblastech, které přímo souvisí s 

poskytováním zdravotní péče, kde pracují ve spolupráci či pod vedením zdravotnického pracovníka způsobilého 

k poskytování zdravotní péče.  

Pro vykonávání profese arteterapeuta jsou vybaveni znalostmi z oborů psychologie, psychopatologie, 

psychoterapie, speciální pedagogiky, dějin umění, výtvarné metodiky, arteterapie, artefiletiky. Dále praktickými 

dovednostmi a terapeutickými postoji nezbytnými pro profesní působení (odborné arteterapeutické vedení 

výtvarné činnosti jednotlivce i skupiny, práce v terapeutickém vztahu, terapeutická práce s emočními konflikty a 

dalšími psychickými a psychosomatickými obtížemi klienta prostřednictvím výtvarných aktivit, anamnestická a 

diagnostická činnost, znalost a dodržování etického kodexu, porozumění procesu výtvarné tvorby, praktická 

aplikace znalostí v terapeutické praxi – vizuální zážitek v kontextu estetických hledisek, zvládnutí arterapeutické 

metodiky, praktické zvládnutí a účelné využití arteterapeutických technik a postupů, samostatná interpretační 

práce s artefaktem). Student prochází v průběhu studia též sebezkušeností, v rámci níž se kultivuje jeho 

osobnostní výbava potřebná pro výkon profese arteterapeuta.  

Absolvování studijního programu umožňuje uplatňovat edukační, poradenskou, diagnostickou a terapeutickou 

činnost, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy osob.  

  

  

Jazykové kompetence (Standard 2.5)   

  

V rámci jazykových kompetencí studentů a absolventů bakalářského programu je předpokládána dobrá znalost 

min. anglického jazyka. V průběhu studia je rozvoj jazykových dovedností podpořen povinně volitelnými 

předměty (zde možnost volby i NJ) a častou prací s cizojazyčnou literaturou, zejm. v rámci odborných předmětů 

studijního plánu.   

  

  

Pravidla a podmínky utváření studijních plánů (Standard 2.6)  

  

Studijní plán je koncipován v souladu s následujícími normami: Vnitřní předpisy JU a Doporučené postupy pro 

přípravu studijních programů NAÚ.  

  

Vymezení uplatnění absolventů (Standard 2.7)  

  

Absolventi programu Arteterapie jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a 

výtvarně pedagogické činnosti, své povolání rovněž mohou vykonávat i v oblastech, které přímo souvisí s 

poskytováním zdravotní péče, kde pracují ve spolupráci či pod vedením zdravotnického pracovníka způsobilého 

k poskytování zdravotní péče.  

Absolvování studijního programu umožňuje uplatňovat edukační, poradenskou, diagnostickou a terapeutickou 

činnost, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy osob.  

Někteří absolventi rovněž dále pokračují v navazujícím magisterském studiu příbuzných oborů jako např. 

psychologie či speciální pedagogika nebo sociální práce.  

  

  

    

 

 



 

Standardní doba studia (Standard 2.8)  

  

Standardní doba studia jsou 3 roky.  

  

Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa (Standard 2.9)  

  

Obsah studia je koncipován jako kombinace teoretických, aplikovaných a etických disciplín. Vedle teoretických 

znalostí z klíčových oblastí arteterapie, psychologie a psychoterpie tak absolventi získávají také praktické 

kompetence intervenční, terapeutické, sociální, pedagogické v předmětech výcvikového typu. Obsah a struktura 

předmětů odpovídají stanoveným cílovým kompetencím; obsah studia je tedy v souladu s jeho stanovenými cíli 

a profilem absolventa. Cílem studijního programu je osvojení znalostí a praktických dovedností arteterapie, které 

umožňují absolventům kvalifikované výtvarné vedení klientů a podporu růstu jejich osobní integrity.  

   

Struktura a rozsah studijních předmětů (Standard 2.12)  

  

Studijní zátěž je vyjádřena v systému ECTS.  

Celkový limit pro řádné splnění studia je 180 kreditů, povinné předměty tvoří 170 kreditů, povinně volitelné 10 

kreditů (2 za cizí jazyk, 8 za specializační předměty). Povinně volitelné předměty si studenti volí od 2. ročníku 

studia. (V nové žádosti o akreditaci předkládáme návrh na rozšíření SP o 12 povinně volitelných předmětů.) 

Vyučovací hodina trvá 45 minut.  

Obsah studijních předmětů a další povinnosti jsou vymezeny studijním plánem a podrobně uvedeny v sylabech 

jednotlivých předmětů.  

  

Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a kvalifikačních prací s výsledky učení a profilem 

absolventa (Standard 2.14)  

  

Obsah vyučovaných studijních předmětů, metody výuky, zajištění praktické výuky, způsob hodnocení, obsah 

státních zkoušek, témata a zaměření kvalifikačních prací jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem 

absolventa v daném studijním programu a vytvářejí logický celek. SZZ sestává z obhajoby bakalářské práce a 

zkoušek z předmětů arteterapeutická metodika a interpretační postupy, psychologie a psychopatologie, a dějiny 

umění. Tento koncept vychází z uspořádání a vymezení předmětů ve studijním plánu, a ústí právě do výše 

zmíněných předmětů.    

Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu  
  

Metody výuky a hodnocení výsledků studia (Standardy 3.1–3.4)  

  

Vzhledem k menšímu počtu studentů v ročníku může být práce se studentem, oproti školám s vyššími kapacitami, 

více individuální a poskytnout prostor pro dostatečné odborné vedení, konzultace a diskusi. Při uskutečňování 

studijního programu se využívají moderní výukové metody a přístupy podporující aktivní roli studentů v procesu 

výuky.   
  

Vyučovací metody využívané v rámci studijního programu:  

Aktivizující metoda (simulace, hry, dramatizace), Dialogická metoda (diskuze, rozhovor, brainstorming), 

Elearning, Exkurze, Individuální konzultace s vyučujícím, Individuální příprava ke zkoušce, Monologická metoda 

(výklad, přednáška, instruktáž), Nácvik výtvarných a interpretačních dovedností, Písemná práce, Experiment, 

Pozorování, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Práce s textem (učebnicí, knihou), 

Praktická výuka, Projekce (statická, dynamická), Případová studie, Skupinová výuka.  

  

Hodnotící metody využívané v rámci studijního programu:  

Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Ústní zkouška, Didaktický test, Dotazník, Esej, Průběžné hodnocení,  



 

Rozbor portfolia studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta, Rozhovor, Sebereflexe, Seminární práce, 

Systematické pozorování studenta, Test, Dotazník, Esej, Analýza výkonů studenta  

  

Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu (Standard 3.5)  

  

Monografie:  

Lhotová, M., Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál.  (Návržena na Cenu rektora, vybrána 

do hodnocení excelentních výstupů v rámci JU v metodice 17+)  

  

Mazehóová, Y, Kouřilová, J., Krninský, L. (under review). The art-therapy collage technique as a tool for 

teachers’professional reflection.  In M. Talvio, K. Lonka, (Eds.) How to promote social and emotional learning 

in the school context – international perspectives. London: Routledge.   

Konference pořádané AA PF JU:  

XIV. arteterapeutická konference (8. 4. 2017)  

XV. arteterapeutická konference (10. 5. 2019)  

  

Vybrané výstavy v Galerii Na chodbě  (Galerie AA PF JU):  

Příliš křehké vztahy (PN Bohnice) (říjen – listopad 2017)  

Kreslím, tedy jsem. Výstava zrakově postižených (únor – březen 2018)  

Projektivní sada koláží M. Huptycha (duben – květen 2018)  

Země, nezemě (absolventi AA) (květen – září 2018)  

Pohádková (archetypální) témata, jejich obsahy a interpretace (říjen – listopad 2018)  

Tematické koláže v arteterapeutickém kontextu (únor – duben 2019)  

Cesta jako cíl (absolventi AA) (květen – září 2019)  

Výstava akčních akvarelů M. Lhotové – Hledání obsahů (září – listopad 2019)  

  

Kouřilová, J.: Výtvarný projev a jeho vývoj. Přednáška na konferenci KREATIV. Loučeň, 20. 11. 2019. Projekt 

KREATIV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577).  

Perout, E.: Psychiatrická linie v arteterapii II. Přednáška. Vědecký den ČPtS ČLS JEP, téma: Kreativní umělecké 

terapie v souvislostech. 7. 4. 2017. Perout, E.: Zázrační kreslíři, fenomén výtvarně výjimečně nadaných dětí. 

Vědecký den ČPtS ČLS JEP, téma: Kreativní umělecké terapie v souvislostech. 7. 4. 2017.  

  

Participace na týmových projektech GA JU:  

GA JU 100/2013/S   Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení GA 

JU 037/2010/S   Podpora zdravého psychického vývoje – dítě a učitel  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu  
  

Finanční zabezpečení studijního programu (Standard 4.1)  

  

Vzdělávací činnost je financována státním rozpočtem.   

  

Materiální a technické zabezpečení studijního programu (Standard 4.2)  

  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve 

studijním programu, zejména odpovídající materiální a technické zabezpečení, dostatečné výukové a studijní 

prostory a vybavení učeben, které odpovídá tomuto typu studijního programu a počtu studentů.  

  

Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu programu (Standard 4.3)  

  

Zajištění odborné literatury a elektronických databází je popsáno ve standardu 1.13, pro konkrétní studijní 

program v plné míře platí. Přístup do oborově specifických databází (PsycINFO, Psyndex) kolísá vzhledem k jejich 

mimořádně finanční náročnosti. Studenti mají dále dostatečný přístup k odborné literatuře, a to jak 

prostřednictvím Akademické knihovny JU, tak i arteterapeutické, psychologické a pedagogické deponátní 

knihovny umístěné přímo na fakultě.  

  

  

Garant studijního programu  
  

Pravomoci a odpovědnost garanta (Standard 5.1)  

  

Pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu jsou vymezeny Opatřením rektora č. R 410 z 4. 10. 2019. 

Odkazy:  

 •  Opatření rektora R 410: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 

opatreni/2019/r_410_standardy_studijnich_programu.pdf/view  

  

  

Zhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů (Standardy 5.2–5.4)  

  

Garantem bakalářského studijního programu Arteterapie je v současné době prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., 

jako dosavadní garant psychologických oborů, kam arteterapie patří.  

V návrhu nové akreditace je to PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.  Její kvalifikace a odborná praxe je v souladu s 

požadavky daného programu, stejně jako její publikační činnost a grantová činnost  i pracovní úvazek na PF JU. 

Ta bude garantovat pouze tento jeden studijní program a na PF JU je zaměstnána plným úvazkem. Specializací 

garantky je Arteterapie, Speciální pedagogika viz údaje v Personální zabezpečení žádosti o akreditaci. Ateliér 

arteteprapie vede od r. 2008 a současně působí na katedře pedagogiky a psychologie. Členství v České asociaci 

psychoterapeutů, České arteterapeutické asociaci (v letech 2012-2017 člen výkonného výboru), STAR - Stress 

and Anxiety Research Society.  

  

 

 



 

Personální zabezpečení studijního programu   
  

Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska naplnění standardů 

(Standardy 6.1–6.2, 6.7–6.8)  

  

Personální zabezpečení bakalářského studijního programu Arteterapie splňuje požadavky pro akreditaci daného 

studijního programu. Výuka je zajištěna jednou profesorkou v oboru pedagogická psychologie (habilitovanou v 

oboru obecná psychologie), jedním docentem oboru Pedagogika – Teorie výtvarné výchovy a jednou docentkou  

oboru Pedagogická psychologie. S výjimkou jednoho kolegy jsou všichni ostatní vyučující akademickými 

pracovníky s vědeckou hodností Ph.D. Jeden další je v doktorském studiu (školitelkou je dr. Mazehóová). Dva 

pracovníci plánují zahájit habilitační řízení.   

  

Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu (Standardy 6.4, 6.9–6.10)  

  

Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu v bakalářském studijním programu Arteterapie (předmětů 

Dějiny umění, Psychologie, Psychologie pomáhajících vztahů, Arteterapie a artefiletiky, Výcvik v analýze 

výtvarného díla I. A II., Autobiografická tvorba a její interpretace I a II, Praktický výcvik v projektivní arte skupiněI 

a II, Interpretační arte postupyI. A II) je zajištěno jednou profesorkou, dvěma docenty a dalšími akademickými 

pracovníky s vědeckou hodností Ph.D.  

  

Kvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním programu (Standardy 6.5, 6.6)  

  

Do bakalářského studijního programu Arteterapie jsou zapojeni odborníci z praxe, resp. z aplikovaných 

psychologických a arteterapeutických disciplín. Studenti se tak setkávají s praktikujícími terapeuty a psychology 

(např. dr. Kouřilová, dr. Mazehóová, dr. Franclová, dr. Komzáková), poradenskými psychology (např. Mgr. 

Kronika), arteterapeuty (např. dr. Mazehóová, dr. Perout). Vzhledem ke specifickému zaměření programu je 

klíčové, že vyučující předmětů profilujícího základu jsou zároveň v aktivním kontaktu s praxí. Spolupráce s 

odborníky z praxe je studenty vysoce hodnocená a přispívá k širokému profesnímu rozhledu našich absolventů.  

  

  

 

  

Specifické požadavky na zajištění studijního programu  
  

Uskutečňování studijního programu v kombinované a distanční formě 

studia  

    Standardy 7.1-7.3  

  
  
Vysoká škola prokáže, že navrhovaný způsob uskutečňování studijního programu v distanční a kombinované 

formě studia je funkční (Standard 7.1)  

  

Studium oboru Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity probíhá od roku 1990, od svého počátku 

je nabízeno pouze v kombinované podobě. Po celou dobu své existence poskytuje Ateliér arteterapie PF JU jako 

jediný vysokoškolské vzdělání v oboru arteterapie v ČR. Za dobu svého trvání studium prošlo několika 

akreditacemi, zkrátila se také doba jeho trvání (ze čtyřletého se stalo tříleté). Kombinovaná podoba studia (výuka 

2x do měsíce v pátek odpoledne a v sobotu) zpřístupňuje studium i zájemcům, kteří jsou již profesně zaměřeni 

(psychologové, speciální pedagogové, učitelé na všech typech škol, lékaři, pracovníci v oblasti sociálních služeb 

apod.), jsou již zaměstnaní a chtějí si rozšířit své profesní působení o další specializaci.  

  



 

  

Bakalářské a magisterské studijní programy v kombinované formě studia jsou navrženy tak, aby obsahovaly 

alespoň 80 hodin přímé výuky za semestr, s výjimkou posledního semestru studia, věnovaného především 

zpracování kvalifikační práce (Standard 7.2).  

  
Přehled počtu hodin přímé výuky v jednotlivých semestrech  

  

1. roč. ZS    99 hodin  

1. roč. LS    99 hodin (+30 hodin praxe)  

  

2. roč. LS       90 hodin  

2. roč. LS       90 hodin (+30 hodin praxe)  

  

3. roč. ZS       90 hodin  

3. roč. LS       90 hodin (+ 30 hodin praxe)  

  

+ min. 4 x 9 hodin v blocích povinně volitelných předmětů v průběhu celého studia  

  
Studijní předměty uskutečňované v kombinované či distanční formě studia jsou zajištěny studijními oporami.  

Pro každý takový studijní předmět jsou specifikovány studijní opory, výuka s využitím výpočetní techniky a 

internetu, způsob kontaktu s vyučujícím, včetně systému konzultací a zajištění možnosti komunikace mezi 

studenty navzájem (Standard 7.3)  

  
Studijní opory jsou pro studenty dostupné na webu (k dohledání na webu AA - odkaz Studijní opory, heslo: 

AA2020).  

  

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/opory.php    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/opory.php
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/opory.php


 

  


