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ISCED F 2013: 0114 

Komentář: 

• Bakalářský studijní program navazuje na více než desetiletou tradici pedagogického neučitelského oboru 
Informační technologie a e-learning, který připravoval informatické odborníky v kontextu vzdělávání, 
jakési „školní ajťáky“, kteří technicky i organizačně spravovali digitální technologie se zřetelem na 
potřeby vzdělávání, na potřeby škol. U zrodu oboru stála myšlenka, že učitelé obecně nejsou odborníci 
na digitální technologie a externí dodavatelé technologií školám nejsou odborníky na vzdělávání nebo 
jejich hlavním zájmem není inovace vzdělávání na míru škole. Byla a stále je zde potřeba jakéhosi mostu, 
který bude tyto dvě skupiny propojovat a bude tedy rozumět problematice digitálních technologií z obou 
těchto poloh – vzdělávání i obsluhy. 

• Během let se stále více ukazovala potřeba, aby tito odborníci byli schopni učitele různých předmětů 
mentorovat, koordinovat, vést je a podporovat v zavádění technologií do jejich výuky, na druhou stranu 
tlumočit jejich potřeby do připravovaných technologických řešení. Nejen při mimořádných situacích se 
ukazuje potřeba zvládat distanční a výuku a e-learningové nástroje. Výrazně tak vystoupily do popředí 
didaktické kompetence, které by měl absolvent oboru mít. 

• Pracoviště katedry informatiky se dlouhodobě podílí na inovaci vzdělávání v informatice na všech 
stupních škol mj. tvorbou inovovaného vzdělávacího obsahu (učebnic), podílem na vývoji nových RVP 
informatiky, pedagogickým výzkumem v této oblasti. Zkušenosti z garantství strategického projektu 
MŠMT „Podpora rozvíjení informatického myšlení“ (PRIM), na němž participují všechny pedagogické 
fakulty ČR a který zásadně inovuje obsah vzdělávání v informatice, a také z participace na obdobném 
projektu „Podpora rozvíjení digitální gramotnosti“, který zavádí výuku pomocí počítačů do ostatních 
školních předmětů, nám umožňují vidět tuto problematiku dostatečně podrobně, abychom mohli 
vysledovat trendy a budoucí mezery v použití digitálních technologií ve vzdělávacím systému základního 
školství. 

• Reakcí na měnící se situaci a potřeby je inovace původního studijního oboru. Bakalářský studijní program, 
předkládaný k akreditaci, je součástí učitelské přípravy pro předmět informatika. Je rozšířen o studium 
v oblasti pokrývající použití digitálních technologií ve vzdělávání a na škole obecně, a to z pohledu 
pedagogického (ICT koordinátorství a mentoring, e-learning), tak ze správcovského a technického 
(informační systém a web školy, počítačové učebny).  

• Program je koncipován jako učitelský, jednooborový. 
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Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci 

studijního programu 

DP1: 

• Literatura: opravena na „povinná“ a „doporučená“ 

• Předměty:  

- „3D modelování“ zařazeno pouze do bc. stupně, „3D tisk a skenování“ a „Digitální fotografie“ 

pouze  do magisterského stupně. 

- Povinně volitelné (PV) předměty jsou rozděleny do skupin A (PZ) a B. 

- Předměty „Webové technologie I“ a „Webové technologie II“ jsou povinné, zatímco  předmět

 „Webové technologie III“ je PV.  

Ostatní: 

• Životopisy: aktualizovány 

• Ohlasy:  ohlasy vyučujících IT i Ped Psych byly aktualizovány 

• Formální připomínky  
- připomínky 1 ze dne 8. 6. 2021 – nedostatky a nesrovnalosti odstraněny dle připomínek 
- připomínky 2 ze dne 4. 10 2021 – zmíněná nesrovnalost vyřešena dle připomínek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Typ studijního programu bakalářský  

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční  

Standardní doba studia 3 roky 

Jazyk studia český 

Udělovaný akademický titul Bakalář / Bc. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul  

Garant studijního programu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 
ano 

Zaměření na přípravu odborníků 

z oblasti bezpečnosti ČR 
ne 

Uznávací orgán MŠMT 

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

Učitelství 

Cíle studia ve studijním programu 

• Studijní program učitelské přípravy v oboru informatika, rozšířený o získání kompetencí v oblasti 
podpory vzdělávání pomocí digitálních technologií včetně pedagogických i technických otázek 
spojených s organizací výuky a chodem školy. 

• V současnosti výrazně roste požadavek na používání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve 
školství a vzdělávání. Inkluzívní a moderní vzdělávání, ale také případné kalamity nebo pandemie 
ukazují potřebu vzdělávat žáky také distančně za použití technologií. Školy by měly být schopny takové 
vzdělávání svých žáků zorganizovat, metodicky a technicky zvládnout. Tuto oblast vnímáme jako 
potenciálně rostoucí a v současnosti podceněnou. Externí technická řešení nesplní očekávání, pokud na 
škole nebude kvalifikovaný odborník, který rozumí technologickým potřebám školy z pohledu 
pedagogického, trendům ve vzdělávání používajícím digitální technologie a ví, co škola chce. 

• Ministerstvem školství chystané razantní změny v zapojení ICT do vzdělávání na školách se nedotknou 
pouze učitelů předmětu informatika, ale vzdělávání na škole globálně. Na školách nyní chybí odborníci, 
ICT asistenti, kteří nejen zvládnou správu digitálních technologií na škole, ale též mohou ostatní učitele 
školit a metodicky vést při implementaci technologií do výuky ostatních předmětů, připravovat 
a realizovat elektronické učení včetně jeho online a distanční složky, organizovat používání 
informačních systémů školy a plánovat potřeby školy v oblasti ICT, nahlížet na informační technologie 
z pohledu vzdělávání a jeho organizace, samostatně analyzovat problémy a přijímat opatření. Cílem 
studia je takové odborníky připravit. 

Profil absolventa studijního programu 

• Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku je odborníkem v té oblasti pedagogiky, která souvisí 
s použitím ICT ve vzdělávacím procesu včetně jeho didaktické složky, odborníkem zabývajícím se ICT 
v kontextu vzdělávání. Na škole garantuje oblasti využití ICT ve výuce, elektronického učení, 



administraci vzdělávání včetně technické podpory. Řeší situace a navrhuje opatření týkající se 
bezpečnostních otázek, je vybaven po stránce psychologické, informatické a mediální. 

• Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku by měl svým profilem zaplnit prostor, který na školách 

není pokryt:  

o ICT metodik (bývalý koordinátor ICT), pomáhající učiteli používat ICT v jeho výuce;  

o osoba, která zabezpečí vzdálené vyučování a bude v tomto smyslu schopna vést a vzdělávat 

své kolegy; 

o poradce v problematice prevence a řešení výchovných otázek souvisejících s používání ICT, 

jako je kyberšikana, gaming, sexting; 

o správce a administrátor informačního systému školy, sociálních sítí školy a elektronické 

komunikace s veřejností a rodiči, tvůrce webové prezentace;  

o plánovač a inovátor technického řešení s ohledem na pedagogické potřeby školy a vize 

vzdělávání. 

Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku může pracovat jako odborník s pedagogickými základy pro 

tvorbu a vývoj vzdělávacího obsahu s podílem ICT, e-learningu, vzdělávacích počítačových aplikací; jako lektor 

vzdělávání dospělých a distančních kurzů; jako správce LMS a PLM systémů. Jako odborník na školní předmět 

informatika může též pracovat jako asistent učitele při výuce informatiky. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Bakalářský studijní program Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku je jednooborovým studijním 

programem. Studijní plány společného základu a jednotlivých specializací vycházejí z Rámcových požadavků na 

studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání 

pedagogických pracovníků (čj. MŠMT – 21271/2017-5).  

V rámci společného základu je 26 kreditů věnováno pedagogicko-psychologickému základu s povinnými 

a povinně volitelnými předměty. Z nabídky povinně volitelných předmětů si studenti volí 1 předmět z bloku 

pedagogických disciplín a 1 předmět z bloku psychologických disciplín (2 + 2 kredity).  

Do učitelské propedeutiky jsou zařazeny 2 předměty společného základu – Zdravověda a Cizí jazyk (každý za 

2 kredity). Zdravovědu si student zapisuje v úvodu do studia, absolvování předmětu je nezbytné pro 

kvalifikované naplnění jednoho z obecných cílů vzdělávání, tedy zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 

Jazyková příprava slouží specificky k orientaci v lexikální zásobě ve vztahu ke komunikaci studenta v roli 

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

V bakalářském studiu student absolvuje praxi v rámci pedagogicko-psychologického základu (8 kreditů), 

asistentskou oborovou reflektovanou praxi (4 kredity), terénní pedagogickou praxi (2 kredity) a průběžnou 

praxi ICT asistenta (2 kredity). Vzhledem k povaze studijního programu spolupracujeme se školami v regionu, 

na něž v rámci praxe umísťujeme své studenty. 

V rámci praxe pedagogicko-psychologického základu je profilována role učitele, praxe je zaměřena na 

poznávání a reflexi komunikace učitele s žákem, se třídou, na poznávání a reflexi fungování školy ve vazbě na 

řešení výchovných otázek a strategie řízení třídy.  Oborová praxe pomáhá studentovi zaměřovat podporu učiteli 

i žákovi na činnosti spojené s obsahovým charakterem předmětu informatika. Terénní praxe je spojena se 

získáváním kompetencí vést skupinu dětí a organizovat jejich činnost.  

Asistentská praxe profiluje roli asistenta se zaměřením na vzdělávání a informatiku, je zaměřena na poznávání 

situace na škole v oblasti vybavení a použití digitálních technologií při vzdělávání a v životě školy. Složka 

praktické přípravy je posílena praktikem, při němž student vykonává činnosti ICT asistenta, „školního ajťáka“, 

na vybrané škole nebo instituci, do jejíž náplně patří vzdělávání. Posílení praktické složky vychází z povahy práce 

ICT asistenta, která je více nárazová, kampaňovitá, řešící situace ad hoc, na rozdíl od rovnoměrněji rozvrstvené 

práce učitele, který realizuje vyučovací jednotku, v jejímž rámci lze množství a kvalitu práce relativně dobře 



odhadnout. Proto je třeba, aby praktická činnost ICT asistenta byla rozprostřena do delšího časového úseku na 

jednom místě – k tomu využíváme předmět Praktikum ICT asistenta.  

Tabulka kreditového rozložení jednotlivých složek: 

Složka Kreditů 

Pedagogický a psychologický základ  26 

Doplňující předměty v rámci učitelské propedeutiky  4 

Metodika a didaktika oboru  10 

Specializace  110 

Reflektovaná praxe (8 kreditů ped-psych. praxe, 8 kreditů asistentská a terénní praxe)  16 

Příprava kvalifikační práce  12 

Volitelné předměty  2 

Celkem  180 

 

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

prezenčního studia – počet absolvovaných přednášek, konzultací, cvičení) a jednak na systému studijní kvality 

(výstupy distanční části studia/samostatné práce studenta – zápočty, zkoušky, seminární práce, exkurze, 

domácí příprava, práce na portfoliu, reflektivních denících aj.) a následného přiřazení stanoveného počtu 

kreditů v závislosti na studijní a časové náročnosti jednotlivých studijních předmětů, resp. modulů.  

Kreditní bod představuje 1/60 průměrné roční studijní zátěže průměrného studenta, tzn. (pro tvorbu studijních 

plánů) 28 hodin práce studenta, standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, minimálně 20 kreditů 

a maximálně 40 kreditů za semestr.  

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

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

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

jednotkou 60 minut.  

Povinně volitelné bloky předmětů dotvářejí charakter specializace i pedagogicko-psychologického bloku 

předmětů, mohou profilovat studenta. Student si volí z nabídky předmětů tak, aby se mohl specializovat na 

určitou oblast, dovednost nebo  tématiku. 

Volitelné předměty tvoří jednak bloky volitelných předmětů v rámci jednotlivých specializací a při 

pedagogickém základu, jednak nabídka tělovýchovných předmětů na univerzitě.  

Podmínky k přijetí ke studiu 

Základní podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu je řádné ukončení středoškolského studia 

maturitou.  

Další podmínky k přijetí do studia jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení, která stanoví konkrétní 

požadavky přijímacího řízení, kterým musí uchazeči vyhovět. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Absolventi bc. stupně mohou pokračovat v navazujícím jednooborovém studiu učitelství informatiky, které 

současně přikládáme k akreditaci tohoto programu. 

Z dobíhajících programů mohou absolventi pokračovat doplněním si druhé odbornosti v navazujícím tříletém 

studiu učitelství fyziky a informatiky. 

 

  



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

Rok narození 1987 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

programu 

Programování II – přednášející, vedení semináře, příprava testů, konzultace (50 %) 

Programování III – přednášející, vedení semináře, příprava testů, konzultace (50 %) 

Objektové programování I – garant, přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 

Aplikovaná informatika II – garant, přednášející, zkoušející, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Aplikovaná informatika III – garant, přednášející, zkoušející, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Aplikovaná informatika IV – garant, přednášející, zkoušející, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Návrh a vývoj edukačních aplikací – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Jednodeskové počítače B – garant, cvičící, konzultace (100 %) 

Metodologické a pedagogické základy e-learningu – garant, přednášející, cvičící, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

2016 - Doktorské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Studijní program 

Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2014 - odborný asistent Katedry informatiky PF JU v Č. Budějovicích 

od r. 2019 - garant bakalářského studijního programu Informační technologie a e-learning na PF JU 

v Č. Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 10 11 28  



   

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let  

• ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., DITRYCH, M.Using Mobile Devices in Grammar School Lessons. In: 
Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 
[online]. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 
2020, s. 279-286. ISBN: 978-80-213-3022-1, ISSN: 2336-744X. Dostupné z: https://erie.v2.czu.cz/en/r-
15999-proceedings-2020. 

• VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V. Participants’ Perception of Tasks in an Informatics Contest. In: Kori K., 
Laanpere M. (eds) Informatics in Schools. Engaging Learners in Computational Thinking. ISSEP 2020. 
Lecture Notes in Computer Science, vol 12518. Cham: Springer, 2020, s. 55-65. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63212-0_5 

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

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

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

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

Programování II, Programování III 

• BLAHO, A., SALANCI, Ľ. ŠIMANDL, V. Programování v jazyce Python pro střední školy. Učebnice. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020. ISBN 978-80-7394-784-2. Dostupné z: 
https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly. 

• ŠIMANDL, V. Exploiting Geometry in Programming Classes. In: 19th Conference on Applied 
Mathematics APLIMAT 2020. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology 
in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, s. 960-971. ISBN: 978-80-227-4983-1. (100 %) 

Aplikovaná informatika III 

• ŠIMANDL, V., KLOFÁČ, P. Využití Wi-Fi sítí na základních školách. In Journal of Technology and 
Information Education. 2017, 9(1), s. 213-222. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2017.017 
(70 %) 

Aplikovaná informatika II, Aplikovaná informatika IV 

• ŠIMANDL, V., NOVOTNÝ, J. Using Local ICT Services to Support Lower Secondary and Primary School 

Teaching. In International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2017, 

6(1), s. 14-24. ISSN 1805-3726. Dostupné z https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2017-

01/ictejournal-2017-1-article-2.pdf (75 %) 

Projekty v posledních 5 letech 

• TAČR TL03000222 Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů. 
Spoluřešitel. 2020 – 2023. 

Působení v zahraničí 

1.-30.4.2016: Studijní pobyt na Fakultät für Informatik, Technische Universität Wien, Rakousko 



Podpis   Datum  

 

  



Charakteristika společného pedagogicko-psychologického základu 

 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Předměty studijního plánu 

Přehled personálního zabezpečení 

 

 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ a předměty učitelské propedeutiky  

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

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

přednášky) 
Mgr. Margareta 

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

 
1/ZS 

 
ZT 

Úvod do psychologie – 
Vybraná témata z psychologie 

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

přednášky) 
PhDr. Jitka Šebová  

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

Mrhálek (25 %, semináře) 

1/ZS ZT  

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

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

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

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

1/LS PZ 

Pedagogika I.  
 - Teorie a metodika 
výchovných činností učitele 

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

přednášky) 
Mgr. Margareta 

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

2/ZS ZT 

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

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

2/ZS ZT 

Pedagogika II 
- Sociální aspekty výchovy a 
prevence 

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

semináře) 
Mgr. Martina Blažková  

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

2/LS ZT 

Psychologie II  
Vývojová psychologie žáka ZŠ 

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

2/LS ZT 

Speciální pedagogika  
- Asistování žákům se SVP  
- Asistování žákům s PCH 
- Úvod do inkluzivní didaktiky 

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

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

semináře) 

2/LS ZT 

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

semináře) 
Mgr. Luboš Krninský, 

Ph.D. (50 %, přednášky, 
semináře) 

3/ZS  ZT 

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


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

Mgr. Martina Blažková 
(30 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt (30 %) 
 

3/ZS alter 
LS 

 

Praxe 

Úvodní asistentská praxe 
 

8 hod. zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, PhD. (20 %) 
Mgr. Lukáš Laibrt (20 %) 
Mgr. Jan Hynek (20 %) 
Mgr. Martina Blažková  

(20 %) 
Mgr. Martina Faltová  

(20 %) 

1/LS  

Reflexe úvodní asistentské 
praxe 

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

(20 %) 
Mgr. Martina Faltová  

(20 %) 
Mentoři z fakultních škol 

(10 %) 

1/LS  

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

Ph.D.  (50 %) 

2/LS  

Reflexe asistentské praxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, PhD. (10 %) 
Mgr. Marie Najmonová, 

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

(20 %) 
Mgr. Martina Faltová  

(20 %) 
Mentoři z fakultních škol 

(10%) 

2/LS  

Kvalifikační práce  

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

3/ZS  

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

3/LS  

Závěrečná redakce bakalářské 
práce 

 zp. 4 vedoucí BP 3/LS 
/ odevzdání 

práce 

 

Povinně volitelné předměty - skupina  Pedagogika  - 2 kredity 

Alternativní pedagogické 
systémy 

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

Ph.D. 

2/ZS  

Komunikace a spolupráce 
s rodiči 

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

2/ZS  



Výchovné styly a zvládání 
výchovných problémů 

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

2/ZS  

Práce s třídou a utváření 
třídního klimatu 

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

Povinně volitelné předměty - skupina  Psychologie – 2 kredity 

Komunikace ve školním 
prostředí  

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

2/ZS  

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

2/ZS  

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

2/ZS  

Rozvoj osobnostních 
kompetencí pro pedag. praxi 

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

2/ZS  

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

Volitelné předměty 

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

Doplňující předměty propedeutiky 

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

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

 

Součásti závěrečné zkoušky a její obsah 

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce, je-li zadána v rámci bloku 
pedagogicko-psychologických disciplín. Státní závěrečná zkouška je písemná. Zkouška probíhá v českém jazyce 
a skládá se z těchto předmětů: 
Pedagogika  
Psychologie  
Tematické okruhy se generují stejným dílem z profilujících předmětů teoretického základu oboru pedagogika 
a psychologie, obě dílčí části zkoušky jsou hodnoceny jednou známkou.  Tvoří je obsah předmětů Úvod do 
studia pedagogiky a Úvod do studia psychologie, Pedagogika I. Pedagogika II., Psychologie I., Psychologie II. a 
Speciální pedagogika.     

Další studijní povinnosti 

Studenti bakalářského programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku studují pedagogicko-
psychologický blok v rámci ostatních specializací zaměřených na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ. V rámci ped. 
psych. bloku absolvují tři podoby praxe. 
V úvodu do studia to bude Úvodní asistentská praxe, organizovaná ve vztahu k předmětům pedagogicko-
psychologického bloku. Rozsah přímé praxe bude 8 hodin, reflektivních rozborů pak 14 hodin. Cílem praxe bude 
motivovat studenty k práci se žáky, orientovat je na cíle studijního programu a vést je k reflexi vlastních 
kompetencí ve vztahu k asistování učiteli a práci s žáky. Praxe bude směřovat k vyhodnocení svých silných 
a slabých stránek a motivovat je k výběru povinně volitelných předmětů osobnostního a sociálního rozvoje, 
které mohou sloužit k posilování jejich kompetencí. Navazujícím modelem je povinná Asistentská praxe 
ve druhém ročníku, a to v rozsahu minimálně 14 hodin. V rámci této části praxe se absolventi seznámí 
s prostředím vybrané školy, pod vedením fakultního garanta a uvádějícího učitele se budou zaměřovat na 
fungování školy ve vazbě na řešení výchovných elementů učitelova působení (formy komunikace a interakce 
učitele s žáky, řešení výchovných a kázeňských otázek, spolupráce s asistenty pedagoga, strategie řízení třídy, 
používání odměn a trestů k motivaci žáků a jejich úskalí aj.). V rámci absolvování praxe bude realizován rozbor 
náslechových hodin s cílem reflexe vlastního potenciálu pro řešení sledovaných situací. Podpořen bude rozvoj 
dovedností i dovedností všímat si, popisovat a případně analyzovat pedagogické situace a hodnotit či evaluovat 
v následném rozboru s fakultním garantem (pedagogem i psychologem) svůj vlastní potenciál pro řešení 
takovýchto situací.  
Studenti v rámci praxe budou zpracovávat sebereflektivní deník, v němž se budou učit vyhodnocovat 
a zobecňovat své první pedagogické zkušenosti. Poslední typ praxe následuje ve třetím ročníku. Tato oborová 
asistentská praxe je svázána se studiem oborové didaktiky a metodiky zvolených oborů a je orientována na 
propojování oborově didaktických a metodických zkušeností s koncepcí specializačního studia zaměřeného na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ.  

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


Součástí studijních povinností bude dále zpracování výstupů pro studentské portfolio, které je vnímáno jako 
strukturovaný a reflektovaný soubor vybraných prací studenta, které dokumentují jeho zkušenosti a znalosti 
a odrážejí vývoj jeho profesních kompetencí. Portfolio bude sloužit především jako podpora profesního dialogu 
se studenty nad materiály a jejich obsahem, jako nástroj „doprovázení“ studenta a prostředek jeho 
formativního hodnocení. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Návrhy témat bakalářských prací:  
Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů základních škol 
Prevence rizikového chování na základních školách 
Projektová a problémová výuka na základní škole 
Sebepojetí žáků základní školy 
Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů základních škol 
Kázeňské problémy na základní škole 
Baťovské školy práce 
Postoje učitelů základních škol k alternativním pedagogickým přístupům 
Plné znění obhájených bakalářských prací a posudků k nim je k dispozici a veřejně přístupné v systému IS 
STAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

 

 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

 

 

  

https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51679
https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51679


Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

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

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

Zdroj Období 
 

PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého 
textu 

B 
GA ČR 
16-19087S 

2016–
2018 

PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. 

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

A 
Australian 
Research 
Council 
DP140101361 

2014 - 
2016 

prof. Dr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

TAČR TL02000368: Hyperspace pro formativnı ́hodnocenı ́a 
badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných 
předmětech a matematice 

B  
TA ČR 

2019-
2022 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského 
a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s 
praxí  

Období 

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

kompetencí učitelů prostřednictvím podpory 
oborových didaktik a mezipředmětových vztahů. 

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

Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi 
vlastní výuky na základě akčního výzkumu. 

2016-2019 

Fakultní školy PF JU Inovace přípravy učitelů pro praxi, OP VVV  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960  
Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích 
učitelů. Projekt vytváří funkční síť fakultních škol jako 
prostředí, v němž získávají studenti výrazné podněty pro 
orientaci k nástupu do učitelské praxe, vysokoškolští učitelé 
příležitost pro propojování teorie a praxe a učitelé SŠ, ZŠ a 
MŠ možnost zapojit studenty do přímé práce s žáky. Projekt 
podporuje i systematickou práci s inovacemi v didaktických 
předmětech a důraz je kladen i na podporu rozvoje 
kompetencí pro akce popularizující vědu. 

2018-2020 

Fakultní a další 
spolupracující školy  

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových 
kompetencí. Hlavní příjemce: Masarykova univerzita. OP 
VVV, Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659. 
Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti 
přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím 
spolupráce učiteli na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a 
odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu 

2016-2019 



realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s 
důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky 
přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a odborných 
předmětů pro učitele SŠ. Napříč společenstvími praxe 
budou řešena společná průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy. 

Fakultní školy a další 
spolupracující školy  

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 
kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Hlavní 
příjemce: Univerzita Karlova v Praze. OP VVV, Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 
Cílem projektu je podpora profesních kompetencí 
učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s 
definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude 
zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování 
aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, 
budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, 
matematická, informační gramotnost, sociální a občanské 
kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s 
uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních 
přístupů. 

2016 - 2019 

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

Členové katedry pedagogiky a psychologie jsou zapojeni do tvůrčí činnosti v rámci: 

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

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

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

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

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

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

 

  

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


 

Charakteristiky studijních předmětů společného pedagogicko-

psychologického základu 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do pedagogiky 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků 
Zápočet 

Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, konzultace 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je položit teoreticko-praktické základy pro 
budoucí vytváření učitelské identity v následujících oblastech: učitel a učitelství (jeho kompetence, požadavky na profesi 
učitele, osobnost učitele, tradice vzdělávání), asistent učitele a jeho role ve škole, škola a školství (úkoly, které řeší škola 
ve 21. století, základní informace o RVP, ŠVP), žák a jeho problémy, pojetí dítěte v edukaci, rodiče jako partneři.    
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s rolemi participujícími ve škole (učitel, asistent) a bude se 
učit odlišovat tradiční a alternativní pojetí výchovy, výuky, školy v podobě diskusních témat, kde student bude aktivně 
pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studenti získají znalostní základ proto, aby v následujícím semestru mohli 
absolvovat první praxi a seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím různých forem 
praxe.  
 
Přednášky 
I. ÚVOD DO STUDIA ŠKOLNÍ PEDAGOGIKY 
1. Jak efektivně studovat na vysoké škole, jaké druhy pramenů a literatury v oblasti pedagogiky jsou k dispozici, jak 
pracovat s informacemi  
2. Jak získávat informace z praxe, jak poznávat realitu školního vyučování, jaká data o kvalitě škol v ČR má e k dispozici 
(ČŠI, PISA, OECD)  
3. Pedagogika a struktura pedag. vědy, struktura přípravy na PF JU, praxe během studia, portfolio  
II. OTÁZKY PROFESE UČITELSTVÍ 
4.  Hledání poslání a role učitele 
5. Kompetence a vlastnosti učitele 
6. Kompetence asistenta pedagoga, další role a pozice ve škole 
7. Příprava učitele v tradici školství, učitelská profese u nás a ve světě 
III. OTÁZKY ŠKOLY A ŠKOLSTVÍ 
8. Úkoly školy ve 21. století 
9. Reforma české školy a kurikula – Bíla kniha - RVP, ŠVP 
IV. ŽÁK a RODIČE 
10. Role žáka, jaké jsou dnes děti a jakou generaci vzděláváme? (specifika dítěte a jeho chování v edukačním prostředí) 
11. Rodiče a modely spolupráce mezi rodinou a školou, vytváření vize moderní školy založené na její otevřenosti. 
12. Škola a její lidé – další profese a role ve škole 
13. Závěrečné shrnutí problematiky  
 
Semináře 
1. Pedagogika vnímaná jako moderní věda. Pedagogika a její znaky, předmět pedagogiky a analýza základních 

pedagogických kategorií, struktura pedagogických disciplín.  



2. Pedagogický výzkum, výzkumné metody pedagogiky, základní orientace v publikacích pedagogiky. 
3. Česká výchovně vzdělávací soustava, struktura školství ve srovnání se zahraničím (jen vybrané země.)  
4. Vývoj učitelské profese. 
5. Profesní kompetence učitele. 
6. Osobnost učitele, učitel a etika jeho práce. 
7. Role učitele, učitel, žák a rodina. 
8. Výchovně vzdělávací proces a jeho klíčové kategorie (cíl, výukové metody, organizační formy atd.)  
9. Profesní činnosti učitele, výchovní poradce, osobní asistent, asistent pedagoga, metodik prevence, školní 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Dvořáková, M. (2015) Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. 
Jůva, Vl. (1997)  Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido. 
Doporučená: 
Bauman, Z. (2008) Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia. 
Feřtek, T. (2015) Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 
Palouš, R. (1991) Čas výchovy. Praha: SPN. 
Pelikán, J. (2007) Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum. 
Pelikán, J. (1997) Výchova pro život. Praha: Nakladatelství ISV. 
Pelikán, J.  Pomáhat být. (2002)  Praha: Karolinum. 
Průcha, J., ed. (2009) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2012)  Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2015) Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál. 
Vališová, A. (1998) Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum. 
Vašutová, J. (1998) Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků 
Zápočet 

Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámení studentů se základní terminologií psychologie a odbornou psychologickou pomocí. Jedná 
se o základní orientaci v psychologii jako vědě a jejích možnostech, které student může využít pro své studium a 
budoucí učitelskou profesi. Rovněž je student v předmětu seznámen se základními poznatky psychických procesů, na 
které nahlíží skrze osobní zkušenost získanou v životě, ve škole anebo během semináře. Tím je podpořena reflexe 
subjektivní teorie budoucího učitele.  
 
Obsah předmětu: 
- co je a není psychologie (vědecká psychologie, pop-psychologie, folková psychologie, pseudopsychologie), 
(neuro)mýty v psychologii 
- jak a kde hledat odbornou psychologickou pomoc (včetně aplikací, které je možné využít atd.) 
- vybraná témata z obecné psychologie: determinace psychiky, paměť, pozornost, myšlení, učení, motivace 
- vybrané testy a dotazníky zaměřené na budování subjektivní teorie učitele a kognitivní funkce 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

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

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada. 
Gillernová, I. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada. 
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Praha: Portál. 
Berger, E., & Fuchs, H. (2009). Učíme děti učit se. Praktické využití poznatků o školní komunikaci, učení a prezentaci. 
Plzeň: Fraus. 
Fisher, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido. 
Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. Praha: Columbus. 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha: 
Malvern. 
Kolář, Z., & Šikulová, R. (2007). Vyučování jako dialog. Praha: Grada. 
Kolář, Z., & Vališová, A. (2009). Analýza vyučování. Praha: Grada. 
Kopřiva, P. et al. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála. 
Nelešovská, A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada. 
Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí. Praha: Portál. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal. 
Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. 
Wheelis, A. (2003). Naslouchání. Praha: Triton. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 



Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je položit teoretické základy pro budoucí 
vytváření učitelské identity v následujících oblastech: obecná pedagogika; výchova jako základní problém společenského 
vývoje a kultivace člověka, historický přehled pedagogického myšlení v souvislosti s určitou tenzí, která existuje mezi 
školou svobodnou a tradiční; vývoj českého školství s důrazem současný stav, reformní snahy dvacátých a třicátých let 
dvacátého století; alternativní školství; učitelovo vlastní pojetí interakce a komunikace s žáky, styl učitelova působení; 
chápání žáků jako subjektů edukace; základní přístupy a strategie v řízení třídy (kázeň, autorita, spolupráce s rodiči při 
řešení problémových situacích, řešení výchovných a výukových problémů žáka). 
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s tradičním a alternativním pojetím výuky v podobě náslechů 
a exkurzí, kde student bude aktivně pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studentům bude vytvořen prostor, aby 
se mohli seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím různých forem praxe.  
Přednášky 
I. OBECNÉ OTÁZKY VÝCHOVY 
1. Hledání těžiště výchovy, vymezení výchovy a její úkoly v současném světě 
2. Vymezení pojmů lidství a humanizace v kontextu kultivace dítěte – úkoly současné školy  
3. Alternativní a tradiční pohled na výchovu jako filozofie výchovného vztahu 
II. VÝVOJ PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ 
4. Jan Amos Komenský a jeho odkaz pro dnešní školu – pohled na výchovu jako nástroj proměny společnosti, pohled na 
školu jako prostředí objevující dítě. 
5. – 6. Tradiční a svobodná školou v minulosti (Rousseau, Pestalozzi, Herbart) a dnes (co je „starého“ a „nového“ 
v současné škole?  
7. Reformní pedagogika (Steiner, Montessori, Freinet, Petersen aj.) a současná alternativní pedagogická hnutí (jaké 
podoby alternativ nalezneme aktuálně?) 
8. Reformní hnutí ČSR a jeho souvislosti s hledáním „moderní“ školy dneška 
9. John Dewey demokratické vzdělávání – principy svobody a odpovědnosti v přístupech k dětem ve výchově 
III. UČITELSKÁ PRAXE A UČITELOVO POJETÍ INTERAKCE A KOMUNIKACE S ŽÁKY  
10. Styly výchovného působení a školní socializace (vztahy ve školním kolektivu, role učitele a role žáka v edukačním 
vztahu, příklady situací, které lze vystopovat v učitelově působení – v reflexi posluchačů)  
11. Autorita učitele a druhy intervence ve třídě (aktuální diskuse k povaze učitelského povolání a vztazích učitele 
s rodiči s dětmi).  
Semináře 
Semináře dál rozpracovávají témata z přednášek a interaktivní formou vedou studenty k diskusi nad danými tématy. 
V části II. věnované přehledu osobností pedagogiky studenti pracují s texty vybraných autorů.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 
Vališová, A. & Kasíková, H. et al. (2007, 2011) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 
Kasper, Z. & Kasperová, D. (2008) Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Bauman, Z. (2008) Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia. 
Feřtek, T. (2015) Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 
Palouš, R. (1991) Čas výchovy. Praha: SPN. 
Pelikán, J. (2007) Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum. 
Pelikán, J. (1997) Výchova pro život. Praha: Nakladatelství ISV. 
Pelikán, J.  Pomáhat být. (2002)  Praha: Karolinum. 
Průcha, J., ed. (2009) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2012)  Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2015) Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál. 
Vališová, A. (1998) Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum. 
Vašutová, J. (1998) Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška kombinovaná Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test, zadaný výstup do portfolia 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s klíčovými tématy psychologie a jejich teoretickými východisky. Struktura témat vychází z 
teze "snaž se pochopit sám sebe", tj. důraz je kladen na oblasti psychologie osobnosti a obecnou psychologii ve vztahu 
k intrapersonálnímu fungování jedince. V tomto směru předmět rovněž navazuje na Úvod do psychologie*, jehož obsah 
dále rozvíjí. 
Důraz je kladen na vymezení klíčových pojmů a konstruktů, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného a 
vzdělávacího kontextu. Cílem je zajistit orientaci studenta v možnostech aplikace psychologie a podpořit efektivní práci 
s relevantními informacemi. 
 
Hlavní témata kurzu: 
• Osobnost (utváření a vývoj)* 
• Osobnost (temperament) 
• Osobnost (vliv prostředí a situace) 
• Osobnost (charakter, etika, dilemata) 
• Emoce (druhy, význam) 
• Motivace (potřeby)* 
• Stres a závislost 
• Vnímání a pozornost 
• Paměť a učení* 
• Myšlení a rozhodování* 
• Inteligence 
 
Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na obohacení portfolia o aplikaci kognitivních 
strategií (využití paměťových mechanismů a pomůcek) při přípravě vyučovací látky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Blatný, M. et al. (2010). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing. 
Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing. 
Drapela, V. J. (2001). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 
Koukolík, F. (2003). Já. O vztah mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum. 
Orel, M., & Facová, V. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada Publishing. 
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků 
Zkouška 

Forma výuky Přednáška, 
semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, seminární práce, prezentace. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

V rámci studijního předmětu se budeme především věnovat školní třídě jako formální sociální skupině. Zaměříme se na 
mechanismy tvorby skupin, skupinovou dynamiku a možné kontraindikace ve vytváření školních tříd. Studenti budou 
také po absolvování předmětu schopni identifikovat a následně řešit některé sociálně patologické jevy ve škole. 
Studentům bude představeno, jak mohou tyto rizikové jevy vznikat  a  jaký vliv na tyto jevy mohou mít intrapsychické 
a interpersonální aspekty. Pozornost bude také věnována učiteli, který se vedle vzdělávací funkce významně spolupodílí 
na výchově žáků a žákyň. Svými intervencemi do školní třídy významně ovlivňuje klima třídy. V neposlední řadě bude 
představena struktura poradenských služeb, především Školních poradenských pracovišť a Školských poradenských 
zařízení. V seminářích budou aplikovány poznatky, které získají studenti na přednáškách. 
 
1. Mechanismy koheze školní třídy, dynamika skupiny, klima třídy  
2. Rozdíly mezi poruchami chování a dětmi v riziku v kontextu školy  
3. Možné příčiny rizikového chování ve třídě a škole  
4. Role učitele v eliminaci rizikového chování ve škole  
5. Školní družiny a školní kluby 
6. Sociálně rizikové chování - závislostní chování  
7. Sociálně rizikové chování - agresivita a šikana 
8. Sociálně rizikové chování - záškoláctví, graffity  
9. Struktura poradenských služeb - ŠPP a ŠPZ 
10.  Ústavní (institucionální) péče. Péče o jedince po odchodu s ústavní výchovy  
11.  Probační a mediační služba, OSPOD 
12.  Primární a sekundární prevence ve škole 
13.  Využití volného času u školáků 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kollerová, L., Janošová, P. (2016). Prosociální chování ke spolužákům: role rodiny. Československá psychologie, vol. LX, 
Supplement 1. 
Janošová, P. (2011). Šikana a vyčleňování žáků na základní škole. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího 
vzdělávání. 
Procházka, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha, Portál. 
Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti, Praha, Karolinum. ISBN: 978-80-246-1832-6. 
Sapouna, M. (2010). Collective efficacy in the school context: Does it help explain victimization and bullying among Greek 
primary and secondary school students? Journal of Interpersonal Violence, 25, (10), p. 1912–1927. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků 
Zkouška kombinovaná 

Forma výuky Přednáška, 
seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška. 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %)  

Stručná anotace předmětu 

Předmět navazuje na předchozí výuku Psychologie I. a rozšiřuje probraná témata o další psychologické oblasti. 
Klíčovými jsou zde zejména disciplíny vývojové psychologie, psychopatologie a sociální psychologie, jejichž struktura 
kopíruje tezi „snaž se pochopit druhé“, tj. popisují interpersonální rovinu lidského fungování. Důraz je kladen na 
vymezení pojmů a teoretických konstruktů, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného a vzdělávacího kontextu 
a těch, které podporují orientaci studenta v možnostech aplikace znalostí psychologie. 
 
Hlavní témata kurzu: 
• Vývojová psychologie (úvod) 
• Vývojová psychologie (vývojové etapy) 
• Psychologie adolescence (teorie, vlivy) 
• Konflikty, psychopatologie 
• Psychopatologie (klasifikace) 
• Socializace 
• Sociální interakce (atribuce dojmy, schémata) 
• Skupinové jevy 
• Sociální potřeby 
• Sociální komunikace 
• Reklama, média a propaganda 
 
Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na obohacení portfolia o aplikaci znalostí sociální 
psychologie směřující k popisu skupinových jevů a interakce ve třídním kolektivu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 
Doporučená: 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Hayes, N. (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2007). Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 
Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál. 
Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. 1. vydání. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. 1. vydání. Praha: Karolinum. 
Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 



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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků 
Zápočet, zkouška 

Forma výuky Přednáška, 
seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Bittmannová, L. ([2019]). Speciálněpedagogické minimum pro učitele: co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Praha: Pasparta. 
Lechta, V. (ed.). (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál.  
Petty, G. (2002). Moderní vyučování. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 
Doporučená: 
Strnadová, I., & Hájková, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 
Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2016). Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: Masarykova 
univerzita.  
Zilcher, L., & Svoboda, Z. (2019). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Obecná didaktika 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků 
Zkouška ústní 

Forma výuky Přednášky, 
semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Portfolio: analýza pedagogické situace z didaktického hlediska 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními tématy a kategoriemi didaktiky v návaznosti na absolvovanou 
asistentskou praxi a vytvoření teoretického základu pro výuku oborových didaktik. 
 
Obsah předmětu: 
1. Didaktika, její předmět. 
2. Výukové cíle. 
3. Determinanty reálné výuky.  
4. Koncepce vyučování.  
5. Obsah vyučování, učivo. 
6. Základní organizační formy výuky. 
7. Vybrané vyučovací metody.  
8. Problematika školního hodnocení a zkoušení.  
9. Didaktické zásady a principy. 
10. Inkluzivní vzdělávání.  
11. Spolupráce rodiny a školy.  
12. Učitel a jeho profese.  
13. Analýza pedagogické situace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

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

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebereflektivní seminář 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3 
ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Reflexe asistentské praxe (prerekvizita)  

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
KOLÁŘ J. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 
NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha, Academia. 2009.  
VALENTA J. Učit se být. Praha: Agent. Strom., 2003.  
KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál, 1996. 
Doporučená:  
PEKÁRKOVÁ A. Rozhodujeme se zodpovědně a jednáme eticky. Praha: Projekt Odyssea, 2007.  
VALENTA J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvodní asistentská praxe 

Typ předmětu Praxe doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 8 hod. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

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

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

4 hodiny náslechů ve výuce, 3 hodiny pozorování provozních činností učitele, 1 hodina doučování žáka (podle instrukcí 
uvádějícího učitele)  
Absolvování 8 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané základní škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Výsledky úkolů na základě pozorování vyučování, rozhovoru s učitelem a doučováním žáka. 
Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení praxe 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

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

1. Reflexe fungování učitele v interakci a komunikaci se třídou 
2. Reflexe komunikace učitele s žákem, který potřebuje jeho podporu (nerozumí učivu, neorientuje se v látce aj.) 
3. Náhled na postupy, které učitel volí při podpoře konkrétního žáka. 
4. Prvotní pohled na mechanismy komunikace s konkrétním žákem v případě přímé asistence.  
5. Učitelova strategie přípravy na vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

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


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexe úvodní asistentské praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

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

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

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

1. Reflexe fungování učitele v interakci a komunikaci se třídou 
2. Reflexe komunikace učitele s žákem, který potřebuje jeho podporu (nerozumí učivu, neorientuje se v látce aj.) 
3. Náhled na postupy, které učitel volí při podpoře konkrétního žáka. 
4. Prvotní pohled na mechanismy komunikace s konkrétním žákem v případě přímé asistence.  
5. Popis učitelovy strategie přípravy na vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

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

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13 hod. praxe hod.   kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

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

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

10 hodin náslechů ve výuce a 4 hodiny pozorování provozních činností učitele  
Absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 
Zápočet. 
Místo praxe student vybere ze seznamu fakultních a spolupracujících škol PF JU školu, kde bude praxi realizovat, 
přihlašování bude probíhat v informačním systému. Před nástupem na praxi se zapojí do semináře k asistentské praxi, 
kde budou formulována očekávání školy, bude se vytvořit harmonogram spolupráce a domlouvány možnosti spolupráce 
i požadované výstupy.  

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

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

1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
2. Náhled na role učitele a podoby spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským 

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

žáků. 
5. Učitelova strategie řízení třídy. 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

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

http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf


Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s.  
Petty, G. (2013)  Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexe asistentské praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Inkluzívní didaktika 
Korekvizity: Pedagogicko psychologická praxe 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

V rámci Semináře k asistentské praxi studenti společně reflektují úkoly, které splnili na Asistentské pedagogicko 
psychologické praxi. 
 
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

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

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci I 

Typ předmětu 
 

doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

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

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

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

bakalářské práci v rámci pedagogicko-psychologického základu. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Garant, vede seminář  

Vyučující  

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

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

Formální stránka bakalářské práce. 

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

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

Formulace závěrů práce a případné vazby na výzkum nebo grant. 

Zařazení obrázků, tabulek a grafů a jejich označení. 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

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

Doporučená: 

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

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

oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

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

Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105.  

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 

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


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci II 

Typ předmětu 
 

doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

prerekvizita: Seminář k bakalářské práci I 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci II je zpracování textu alespoň z 80% z celkového rozsahu práce 

v souladu se zadáním; výsledný text musí vyhovovat základním požadavkům na zpracování bakalářské práce, včetně 

pravidel pro citování literárních pramenů, internetových a jiných zdrojů. V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci II 

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

připomínky, problémy, které má se zpracováním práce aj. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vede seminář 

Vyučující  

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Obsah předmětu: 

Psaní výzkumné zprávy. 

Formální náležitosti výzkumné zprávy. 

Úprav písemností zpracovaných textovými editory. 

Prezentace a obhajoba bakalářské práce.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

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

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

Doporučená:  

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

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

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

oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

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

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

Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105. 

Skutil, M. (2011) Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.  

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

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


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce bakalářské práce 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář k bakalářské práci I., II. 

Způsob ověření studijních výsledků  Forma výuky individuální 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zadání BP do systému STAG 

Garant předmětu Vedoucí bakalářské práce 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, kontrola systému, posouzení plagiátorství v systému STAG 

Vyučující 

Vedoucí bakalářské práce 

Stručná anotace předmětu 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Alternativní pedagogické systémy 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe z alternativní školy formou prezentace 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář  

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je, aby student se dokázal orientovat v problematice alternativního školství. V průběhu seminářů se 
student seznámí se základními alternativními směry a bude mít možnost zúčastnit se reflektovaných náslechů na 
některých vybraných alternativních školách.  
1. – 3. Reformní školství a jeho východiska 
4. - 5. Pojetí alternativních škol z pohledu tzv. klasických alternativních směrů 
6. – 7. Československé školství v období I. republiky (Pokusné školy) 
8. – 11. Moderní alternativní směry 
12. – 13. Náslechy a prezentace 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Průcha, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2012. 
Doporučená: 
Dvořák, Dominik, Tomáš Janík, Jan Průcha, et al. Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy. V Praze: Univerzita Karlova, 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 
Gardošová, Juliana a Dujková, Lenka a kol. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2012.  
Grecmanová, Helena a Urbanovská, Eva. Waldorfská škola. Olomouc: Nakladatelství Hanex Olomouc, 1997.  
Havlíková, Miluše, a další. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2008.  
Helus, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. 
Praha: Portál, 2009. 
Kolář, Zdeněk a kolektiv. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada Publishing a.s., 2012 
Martinek, Michael. Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. Praha: Portál, 2016. Montessori, Maria. Objevování 
dítěte. Praha: Portál, 2017.  
Montessori, Maria. Tajuplné dětství. Praha: Triton, 2012.  
Musil, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2015 
Průcha, Jan. Česko-anglický pedagogický slovník. Praha: Arsci, 2005.  
Průcha, Jan. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. 
Průcha, Jan, Walterová, Eliška a Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009.  
Rohner, Roel a Wenke, Hans. Daltonské vyučování. Brno: Paido, 2003.   
Rýdl, Karel. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003.  
Rýdl, Karel. Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha: Tira, 2001.  
Rýdl, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: M. Zeman, 1994.  
Svobodová, Jarmila a Jůva, Vladimír. Alternativní školy. Brno: Paido, 1996.  
Svobodová, Jarmila. Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: MSD, 2007.  
Zelinková, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha: Portál, 1997. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Komunikace a spolupráce s rodiči 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozvíjet kompetence studentů ve vztahu ke komunikaci a spolupráci s rodiči, a to jak v perspektivě 
budoucích učitele, tak asistenta pedagoga.  
1. Vztah rodiny a školy  ve vzájemném trojúhelníku žák – učitel – rodič 
2.– 3. Rodina jako nejstarší společenská instituce. Její socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a další 
funkce.  
4. Rodina a formování hodnot, postojů dětí,  emocionální klima v rodině, problémy současné rodiny 
5. Moderní rodina a alternativní formy soužití 
6. – 7. Osobní kontakt pedagoga s rodiči dětí – první návštěva ve škole, dny otevřených dveří, orientační setkání, 
návštěva pedagoga v rodině, čas příchodu a odchodu dítěte ze školy, telefonické rozhovory, konzultace mezi učiteli, 
rodiči a žáky, společná setkání (schůzky a akce) a vzdělávací akce pro rodiče. 
8. – 9. Písemné formy komunikace a spolupráce pedagoga s rodiči dětí – prezentace učitele - informační letáčky, 
příručky a webové stránky školy, třídní nebo školní časopis. Neformální zprávy o dítěti i dění ve škole, e-mailová 
komunikace.  
10. – 11. Účast rodičů ve třídě nebo škole – účast na dění ve škole jako pozorovatel / návštěvník, jako rodič odborník, 
rodič asistent nebo členem rodičovské rady. 
12. – 13. Prezentace studentů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Rabušicová M. a kol. (2004) Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita. 
Doporučená: 
Kargerová, J. P. (2019) Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Praha: Pasparta 
Majerčíková, J. (2011) Rodina a jej dôvera k škole. Pedagogika [online]. 2011. Roč. 2, čís. 1, s. 9-27 
Smetáčková, I. (2011) Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči. Studia paedagogica [online]. 2011. Roč. 16, čís. 2, 
s. 9-26. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výchovné styly a zvládání výchovných problémů 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je propojit zkušenosti, které studenti doposud získali v chápání možností a mezí výchovy, s teoretickými 
koncepty i s praktickými modely výchovy vztahujícími se k výchovné složce práce učitele. Práce v semináři se zaměřuje 
na rozvoj studentova profesního myšlení a utváření jeho vlastního pojetí výchovy, které koresponduje s vnímáním sebe 
sama v roli budoucího učitele a současně akcentuje zkušenosti s přístupy k řešení výchovných situací rozmanitého 
charakteru. Při analýze optimálního modelu reagování v cvičených výchovných situacích bude cílem popis optimálních 
modelů reagování, založených na teoreticky ukotvených komunikačních modelech a konceptech.  
1. Výchovná složka v práci učitele – jejich vztah ke vzdělávání a význam. 
2. Výchovné styly a jejích uplatnění v modelech učitelovy komunikace s žákem, třídou, rodičem 
3. Rodinná výchova a její vliv na žáka i na práci učitele. 
4. Styly rodinně výchovy, typy rodičovského jednání a komunikace při řešení výchovných otázek 
5. Cíl výchovně  vzdělávací činnosti učitele základní školy a posun od znalostí ke kompetencím. 
6. Nastavování pravidel, hranic ve výchově, koncepty kázně (Bendl,  J. U. Rogge aj.) 
7. Škola bez poražených T. Gordona, Modely respektující výchovy (P. Kopřiva)  
8. Summerhill jako příklad radikální demokracie ve škole  
9. Náročné situace v práci pedagoga související se sociálním znevýhodněním dětí, žáků a dospívajících, propojování 

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

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

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

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
https://www.varianty.cz/download/docs/58_rodic-e-nec-ekani-spojenci.pdf 
Gordon, T. (2015) Škola bez poražených: řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi. Praha: Malvern. 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, J. a T. Kopřivová (2008) Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod 
Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála. 
Doporučená: 
Bradová, J. (2013). Hledání logiky ve výchově bez trestů. S Václavem Mertinem o školní nekázni a nelogičnosti trestání. 
Komenský, 138(1), 5–10. 

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


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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Práce s třídou a utváření třídního klimatu 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, reflexe 

Garant předmětu Mgr. Jan Hynek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz má za úkol seznámit studenty se základy práce se třídou, s vlastním sebeobrazem a s ostatními subjekty ve 
školním prostředí (učitelé, žáci, rodiče, PPP, OSPOD apod.) Práce s třídou není ohraničena pouze edukační jednotkou, 
ale existují určité přesahy, které citelně ovlivňují vlastní dění ve třídě. Cílem je tedy pochopit, že práce s třídou je 
systematická činnost, která je součástí vyučovacího procesu v celé jeho šířce – od nulté hodiny po polední přestávku. 
 
Koncepce kurzu je rozdělena do tří základních bloků a to 1. Diagnostika a její využití, 2. Pedagogická komunikace 
a práce s třídou a 3. Práce pedagoga při řešení krize. Zmíněné bloky provází účastníka prvotním začleněním jednotlivých 
žáků do určených sociometrických pozic v sociální skupině, využití různých druhů diagnostiky pro práci s kolektivem, 
stanovení úrovně třídního klimatu, možnost použití různých technik a her k zlepšení či posílení jednotlivých vazeb ve 
třídě, až po základní práci s krizí ve třídě, tedy intervenční činnosti v kombinaci s ostatními participanty.    
 
Obsahem kurzu budou tyto aktuální pedagogická témata: 
1. Vývojové fáze koheze třídy a diagnostická mapa třídního kolektivu 
2. Sociometrie ve školní třídě – benefity a rizika 
3. Managerské dovednosti učitele a jejich vliv na třídní kolektiv 
4. Pedagogická komunikace učitele s žáky  
5. Třídnické hodiny jako forma prevence rizikového chování 
6. Základní druhy patologie třídy a její řešení 
7. Rizikové chování žáků a jejich vliv na pedagoga 
8. Třída v krizi a včasná intervence pedagoga 
9. Základní participující subjekty ve školském systému (OSPOD, SPC, SVP, PPP) 
10. Komunikace s rodiči 
11. Nespecifická prevence – možnost utváření školního klimatu 
12. Začínající učitel a třídnictví 
13. Sebereflexe učitele a psychohygiena ve vztahu k práci 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Berne, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál. 
Procházka, M. (2019). Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: PASPARTA Publishing s.r.o. 
Skácelová, L. (2012) Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Klinika adiktologie UK. 
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Auger, M.-T., & Boucharlat, C. (2005). Učitel a problémový žák. Strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: 
Portál. 
Ciklová, K. (2014). Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu. Ostrava: EkonomPress. 
Dubec, M. (2007). Třídnické hodiny. Praha: Projekt Odyssea. 
Křoustková Moravcová, I. (2014). Sociální a pedagogická komunikace. Úvod do problematiky. Hradec Králové: 
Gaudeamus. 



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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Komunikace ve školním prostředí 

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

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet  Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce se zaměřením na reflexi vlastních komunikačních dovedností. 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář  

Vyučující 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět nabízí studentům cestu k respektující partnerské komunikaci s dítětem založené na naplňování potřeb dítěte 
ve smyslu Maslowovy pyramidy potřeb s akcentem na odstraňování rutinních stereotypů v oblasti fyziologických 
potřeb, na vytváření smysluplných a srozumitelných pravidel a na hledání cest k přijetí každého dítěte i s jeho někdy 
nežádoucími specifikami chování. 
V rámci předmětu se studenti seznámí s technikami efektivní komunikace založenými na respektujícím přijetí dítěte. 
V simulovaných situacích hledají efektivní formu komunikace, která vede k výchovnému cíli a dítě ji současně 
nepociťuje jako násilí ze strany dospělého. Vědomě se pokoušejí o transfer získaných dovedností do vlastní komunikace 
s okolím a provádějí reflexi získaných zkušeností. 
Obsah: 
- specifika komunikace s dětmi, vzpomínky na dětství, 
- osobní a funkční komunikace, jak posilovat vztahovou komunikaci, 
- Maslowova pyramida potřeb v praxi, 
- naplňování fyziologických potřeb a tvorba pravidel spolu s dětmi, 
- úcta k člověku a výchovné styly, revizibilita, 
- rizika rutinních stereotypů, 
- funkční komunikace: podmínka respektovat druhého, 
- motivace - vnitřní, vnější, žádná + cvičení, 
- ocenění, tresty a odměny, 
- neefektivní metody (chyby při komunikaci s dětmi) + efektivní metody, 
- empatická reakce, 
- já výrok + řešení konfliktů, zpětná vazba, 
- opakování s prezentací + procvičení v situacích. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha: 
Malvern. 
Nelešovská, A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada. 
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Auger, M.-T., & Boucharlat, C. (2005). Učitel a problémový žák. Strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: 
Portál. 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Praha: Portál. 
Berger, E., & Fuchs, H. (2009). Učíme děti učit se. Praktické využití poznatků o školní komunikaci, učení a prezentaci. 
Plzeň: Fraus. 
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada. 
Fisher, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido. 
Gillernová, I. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada. 



Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. Praha: Columbus. 
Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál. 
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. 
Kolář, Z., & Šikulová, R. (2007). Vyučování jako dialog. Praha: Grada. 
Kolář, Z., & Vališová, A. (2009). Analýza vyučování. Praha: Grada. 
Kopřiva, P. et al. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála. 
Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí. Praha: Portál. 
Shapiro, L. E. (2014). Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal. 
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál. 
Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. 
Výrost, J., Slaměník, I., & Sollárová, E. (Eds.) (2019). Sociální psychologie. Teorie, metody, aplikace. Praha: Grada. 
Wheelis, A. (2003). Naslouchání. Praha: Triton. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebepojetí a identita učitele 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář   

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na sebereflexi a kultivaci profesního sebepojetí učitele. Směřuje k lepší orientaci posluchače 
v náročných situacích spojených s učitelskou profesí. Interaktivní a diskusní metodou jsou probírány klíčové aspekty 
výuky a agendy, která s vykonáváním učitelské profese souvisí. 
Profesní sebepojetí je diskutováno v rámci různorodých pedagogických situací. 
Tematické bloky: 
1. Seznámení s učitelem 
Příchod do třídy 
Představení se 
Motivace k předmětu 
2. Kázeň 
Zklidnění třídy 
Oceňování a tresty za chování (aktivitu) 
Opisování, podvádění, nápověda 
Úklid třídy a dodržování pořádku 
3. Práce se třídou 
Úvod do látky a výklad 
Domácí úkoly 
Klasifikace 
Zkoušení, dopisování, opravy 
Nesouhlas žáka s klasifikací 
Omluvy (absence, osobní důvody) 
Školní výlety 
4. Žák 
Osobní problémy žáka 
Výkonové problémy žáka, motivace 
Šikana, rvačky, rozložený kolektiv 
Krizová intervence 
Mimoškolní prohřešky 
5. Učitel 
Administrativa 
Třídní schůzky a rodiče 
Vztah učitel-žák 
Učitel jako vzor 
Učitel jako kolega 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychohygiena 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář  

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Studenti si mají možnosti zhodnotit vlastní životní role a cíle, zjistit, jak zvládat konfliktní, stresové jinak nestandardní 
situace v jejich věkové kategorii. Dále jakým způsobem momentálně dané situace zvládají. Studentům jsou 
prezentovány a nabízeny formy pozitivního zvládání. Hledání příčin úspěchu i neúspěchu, nabídka možnosti změn 
a jiných forem životního stylu. 
 
Životní role (hodnoty, cíle). 
Konfliktní životní situace, možnosti předcházení stresu a formy zvládání stresu (relaxační techniky). 
Komunikace (vliv verbálního a neverbálního stylu), asertivita. 
Podmínky a zásady efektivní zdravé životosprávy (režim práce a odpočinku, hospodaření s časem).  
Gamblerství. 
Abuzus alkoholu, drog, kouření. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
Bedrnová, E. (2010). Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažéry. Praha. Fortuna. 
Bedrnová. E., Pauknerová D. a kol. (2015). Management osobního rozvoje. Praha. Grada.  
Capponi, V., Novák, T. (1999). Asertivně do života. Praha. Grada. 
Carr, A. (2015). Snadná cesta jak překonat hazard. Praha. Jaro. 
Carr J. (2004). Snadná cesta k ideální váze. Praha. Jaro. 
Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha. Portál. 
Mahdalíčková, J. (2014). Víme o drogách všechno? Wolters Kluwer ČR a.s. 
Novák, T. (2015). Sebedůvěra – cesta k úspěchu. Praha. Grada. 
Potts, C., Potts, S. (2014). Umění být silný v každé situaci. Praha. Grada. 
Praško, J., Prašková, H. (2007). Asertivitou proti stresu. Praha. Grada. 
Švamberk Šauerová, M. (2018). Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele.  Praha. Grada 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Rozvoj osobnostních kompetencí pro pedagogickou praxi 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast 
Samostatná práce / prezentace 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem semináře je zprostředkovat studentům sebereflexi, kultivaci sebepojetí a podporu osobnostního zrání. Součástí 
semináře je též práce na profesním zakotvení, motivaci k profesi i budování profesní identity. Student se učí pracovat 
s vlastními emocemi, využívat technik ke zvládání zátěže a psychohygieně. Student získá rámcovou představu o své 
osobnostní výbavě, slabých a silných stránkách, motivaci k profesi. 
 
Obsah: 
Výuka je specifická dle potřeb posluchače: 
Osobností testy 
Psychohygienické techniky a volný čas 
Sociální orientace 
Osobní směřování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Volnočasová praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13 hod kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu Mgr. Lukáš Laibrt 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultant 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

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

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

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

Doporučená: 

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

473-1. 

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

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

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zdravověda pro pedagogy 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Sseminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář (100 %). 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ruský jazyk pro vzdělávání  

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

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

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Výuka v předmětu Ruský jazyk pro vzdělávání bude usilovat o vyvážené zastoupení jazykových prostředků a řečových 
dovedností. Studující  si budou opakovat, upevňovat a rozvíjet své jazykové dovednosti, prohloubí a utřídí si dosud 
nabyté znalosti z ruského jazyka. Pozornost bude soustředěna především na další rozvoj komunikačních dovedností 
a na schopnost prezentovat vybrané odborné téma z oblasti studovaných oborů. Je možné rovněž výběrově pracovat 
s autentickými věcnými texty z oboru pedagogiky a psychologie. Seminář bude veden tak, aby studenti dokázali 
s maximální gramatickou a lexikální přesností přirozeně a plynule komunikovat.  
 
1. Opakování stěžejních gramatických jevů – tvoření slovesných tvarů; přízvuk ve tvarech přítomného a minulého času. 
2. Opakování a procvičování gramatických jevů –  slovesa 1. a 2. časování beze změny kmenové souhlásky a se změnou 
kmenové souhlásky. 
3. Zvratná slovesa se zaměřením na rozdíly mezi češtinou a ruštinou. 
4. Procvičování skloňování podst. jmen rodu mužského a poznámky k němu. Přízvuk. 
5. Procvičování skloňování podst. jmen rodu ženského a poznámky k němu. Přízvuk. 
6. Procvičování skloňování podst. jmen rodu středního a poznámky k němu. Přízvuk. 
7. – 13. Obousměrný překlad autentických textů – z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny. Problematická místa 
z hlediska česko-ruského a rusko-českého překladu. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Německý jazyk pro vzdělávání  

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Znalosti na úrovni B1 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

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

Vyučující 

Dr. phil. Zdeněk Pecka 

Stručná anotace předmětu 

Studující si systematizují a prohloubí dosud nabyté znalosti z němčiny, přičemž se soustředí především na další rozvoj 
komunikačních dovedností a na schopnost prezentovat vybrané odborné téma z oblasti studovaných oborů či 
z pedagogiky a psychologie. Studující budou také výběrově pracovat s autentickými věcnými texty v oboru pedagogiky 
a psychologie. 
 
Témata jednotlivých lekcí: 
1. Studium 
2. Praxis 
3. Bewerbungen 
4. Weiterbildung 
5. Teilnahme an Konferenzen 
6. Schule 
7. Kindheit 
8. Jugend 
9. Fachkompetenzen/pädagogische und psychologische Arbeit mit Kindern I 
10. Fachkompetenzen/psychologische Arbeit mit Kindern II 
11. Fachkompetenzen/psychologische Arbeit mit Kindern III 
12. Fachkompetenzen/psychologische Arbeit mit Kindern IV 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk pro vzdělávání  

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Znalosti na úrovni B1 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu Mgr. Kateřina Klementová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

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

Vyučující 

Mgr. Kateřina Klementová 

Stručná anotace předmětu 

Studující si systematizují a prohloubí dosud nabyté znalosti angličtiny, přičemž se soustředí především na další rozvoj 
komunikačních dovedností a na schopnost prezentovat vybrané odborné téma z oblasti studovaných oborů, představit 
rozsah práce a činností školského zařízení, ve kterém budou působit a být připraveni na komunikaci se zahraničními 
vzdělávacími institucemi.  
 
Témata jednotlivých lekcí: 
1. + 2. Framework Educational Programme for Basic Education – vocabulary and phrases 
3. + 4.     The education system in the Czech Republic 
5. + 6. Characteristics of Basic Education 
6. + 7. Educational Areas 
8. + 9. Cross-Curricular Subjects 
10. + 11. Formal writing 
12. + 13. Presentation Skills       
  
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ, Leona, ed. The education system in the Czech Republic. Praha: Ministry of Education, Youth 
and Sport of the Czech Republic, 2011. ISBN isbn978-80-87601-00-6. 
MŠMT ČR [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/areas-of-work/basic-education-1 
POWELL, Mark. Dynamic presentations. Cambridge: Cambridge University Press, c2010. Cambridge Business Skills. ISBN 
9780521150040. 
BANKS, Tim. Writing for impact. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Cambridge business skills. ISBN 
9781107603516 
Doporučená: není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

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


Přehled personálního zabezpečení společného pedagogicko-

psychologického základu 

 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Mgr. Martina Blažková  

Mgr. Martina Faltová  

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Mgr. Jan Hynek 

Mgr. Kateřina Klementová 

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Laibrt 

Mgr. Richard Macků, Ph.D. 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Mrhálek 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.  

doc. PhDr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 

Dr. phil. Zdeněk Pecka 

PhDr. Miroslav Procházka, PhD. 

PhDr. Jitka Šebová  Šafaříková, Ph.D. 

PhDr. Marta Vágnerová Ph.D. 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

  

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


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Německý jazyk pro vzdělávání – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1984–1992 středoškolská učitelka na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, ČJ – NJ 
od r. 1992 - Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, odborná asistentka  
od r. 2010 - vedoucí katedry germanistky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
Garant studijních oborů: 
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 7507R041, PF JU, od 2013 
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 7503T043, od 2013 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
Pedagogika 2013 PdF MU Brno WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

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

Další publikace k zajišťovaným předmětům:  

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

https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jianhua+Zhu
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jin+Zhao
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Michael+Szurawitzki
https://www.peterlang.com/view/product/24433
https://www.peterlang.com/view/product/24433


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

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

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

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

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

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

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

 

Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Martina Blažková Tituly Mgr. 

Rok narození 1993 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 08/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy 08/23 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Pedagogika II – vede semináře (10 %) 

Sebereflektivní seminář – vede semináře (30 %) 

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2018 – Externí vyučující Zážitkové pedagogiky – katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

od r. 2019 – asistent na katedře pedagogiky a psychologie, od 2021 odborný asistent na katedře pedagogiky 

PF JU 

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 0 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: 



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

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

pozice. 2019. 

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

Disportare 2018. 2018.  

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

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

2101. 

• BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Dramaturgie adaptačních kurzů – nástroj inkluze. In Čech, T., 

Jůvová, A.. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. in 

press. Olomouc: Česká pedagogická společnost, 2017.  

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

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

574. ISSN 1211-4669. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Martina Faltová Tituly Mgr. 

Rok narození 1990 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 08/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy 08/23 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2019 - zahájení Ph.D. studia – Pedagogika (disertační práce zaměřena na konstituování profesních 
přesvědčení u začínajících učitelů) Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
2017 – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.), Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
2015 – Bohemistika-anglický jazyk a literatura  (Bc.), Filozofická fakulta Jihočeské univerzity 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2019 – Externí vyučující Asistentská praxe pro 2. stupeň ZŠ – katedra pedagogiky a psychologie, 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
od 2020 – odborná asistentka na katedře pedagogiky PF JU 

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 0 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: 

• NAJMONOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., FALTOVÁ, M., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. 

Začínající učitel v podmínkách inkluzivního vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2020, 100 s. ISBN 978-80-7394-847-4. 

• MONČEKOVÁ, H., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., FALTOVÁ, M. Primary school teachers’ perception 

of the classroom climate: creating and influencing it. Fejfar, , Flégl,  Proceedings of the 17th 

International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020. Praha : Česká zemědělská 

univerzita v Praze, 2020, s. 196-203. ISBN 978-80-213-3022-1. ISSN 2336-744X 

• NAJMONOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., FALTOVÁ, M., ČERNÁ, D. Activities of the school 

counseling center from the perspective of primary and lower secondary school pupils. Chova, , 

Martinez, , Torres,  Proceedings of INTED 2020 Conference. Valencia: IATED-INT Assoc Technology 

Education & Development, Lauri Volpi 6, Valenica, Burjassot 46100, Spain, 2020, s. 8314-8321. ISBN 

978-84-09-17939-8. ISSN 2340-1079. 

 



Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do pedagogiky – vede semináře (50 %) 

Pedagogika I – přednášející (50 %) 

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

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2003, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, SŠ 
Od 2008, odborný asistent, katedra pedagogiky a psychologie PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 3 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 18 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 14 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• NAJMONOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., FALTOVÁ, M., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. 

Začínající učitel v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Vališová, , Paroubková,  České Budějovice: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2020, 100 s. ISBN 978-80-7394-847-

4. 

• STROUHAL, Martin a Margareta GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ. Učit se být učitelem: Vzdělavatelé 

budoucích učitelů v „roli modelu“ pro studenty učitelství. 2017. Praha: Karolinum, 2017. s. 137-154, 

ISBN 9788024634654. 

• GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. a Z. BÍLKOVÁ. (2016). Professional Competences of Future Teacher 

Educators. In Aškerc, K. (Ed.) Quality of University Learning and Teaching.Ljubljana: Center RS za 

mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, p. 171 – 176. ISBN 978 - 

961- 6628 – 50 -1.  

Působení v zahraničí 



 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku  

Jméno a příjmení Martina Hrušková Tituly RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Zdravověda pro pedagogy - garant, vede seminář 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000 - absolvování magisterského studia, Učitelství pro střední školy (biologie – chemie), Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
2003 - rigorózní řízení, obor Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
2007 - absolvování doktorského studia, studijní program Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita 
Karlova v Praze 
2019 - absolvování rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci (instruktor školitel, AED instruktor, zdravotník 
zotavovacích akcí, garant ve firmě, instruktor první pomoci v autoškole a další) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 
 
Celkem vedení více než čtyřiceti kvalifikačních prací (obhajoby od akademického roku 2010/11). 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 216 241 ˃ 60 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 22 
5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 0 
 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
 

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

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

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



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

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Jan Hynek Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 4 do kdy 08/22 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 4 do kdy 08/22 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

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

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

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

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem: 1 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 1 

• Mrhálek, T., Hynek, J. & Kajanová, A. (2020). Diagnostika inteligence pomocí čtvrté revize Woodcock-

Johnsonova testu kognitivních schopností (WJ IV COG) Psychologie a její kontexty, 11(2), 5–16. 

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

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Kateřina Klementová Tituly Mgr.  

Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 08/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 08/23 

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

---   

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

Anglický jazyk pro vzdělávání – garant, vede seminář  

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Pedagogika II – garant, přednášející (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 30 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 10 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem: 10 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 6 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• KRESSA, J. Zastánce jako klícový hráč v eliminaci šikany. Pedagogická orientace, 2019, roc. 29, č. 2, s. 

129-148. 

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

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

2992-3.  (RIV) 

Ostatní publikace k zajišťovaným předmětům: 

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

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



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

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

fakulta, 2013, s. 223-228.  

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

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Luboš Krninský Tituly Mgr., Bc., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

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

%) 

Obecná didaktika – přednášející, vede semináře (50 %) 

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

Údaje o vzdělání na VŠ  

2017 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pedagogická psychologie (Ph.D.). 
2012 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, arteterapie (Bc.). 
2004 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů pro 2. stupeň základní školy, český jazyk – občanská výchova (Mgr.). 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 1 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 8 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 5 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

pedagogická společnost. 

 

Ostatní publikace k zajišťovaným předmětům: 



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

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

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

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

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

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

• KRNINSKÝ, L., ŠIMEROVÁ, K. Výukový projekt pro žáky ZŠ zaměřený na prevenci sociálněpatologických 

jevů. In Procházka, M., Vítečková, M., Najmonová, M. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, 

psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky 

dalších minorit. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 

2014, s. 189–205. 

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

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

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Dalibor Kučera Tituly PhDr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Psychologie I – garant, přednášející (100 %) 

Psychologie II – garant, přednášející (100 %) 

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

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

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 14 0 147 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 68 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 48 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 



Book Chapters (C) 

Kučera, D. (2018). Komputační lingvistika v kontextu psychologického výzkumu: Současná témata a vybrané 

přístupy [Computational linguistics in the context of psychological research: Current issues and selected 

approaches]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. 

Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT 

Research: Computational psycholinguistic analysis of Czech text] (pp. 19–30). České Budějovice: PF JU. 

Journal articles (Jimp) 

Havigerová, J. M., Haviger J., Kučera D., & Hoffmannová, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk of 

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

Journal articles (Jost) 

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

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

Humanities, 4(2), 57-65. 

Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2016). Experimentální indukce emocí hněvu, radosti, strachu a smutku [Mood 

Induction Procedures of Anger, Joy, Fear and Sadness]. E-psychologie, 10(2), 34-46. 

Působení v zahraničí 

04/2016-06/2016  - Výzkumná stáž v rámci CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship 
Programme 
"School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 
Practices" (NF-CZ07-INP-5-4342015); Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Lukáš Laibrt Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 12/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 12/23 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

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

Pedagogika II – vede semináře (20 %) 

Sebereflektivní seminář – vede semináře (30 %) 

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (10 %) 

Volnočasová praxe – garant (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2016 – Asistent na katedře pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
2015 – 2016 Externí vyučující na katedře pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
2014 – 2018 Projektový manažer projektu Trojčení v Junák - český skaut, Krajinská České Budějovice, z.s. 
2014 – 2015 Lektor prožitkových kurzů na gymnáziu v Třeboni 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Sebereflektivní seminář – garant, vede semináře (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2015 - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogika (Ph.D.)  
2008 - Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogika volného času (Mgr.) 

2003 - VOŠ IS v Praze, Podnikové informační systémy (DiS.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 5 

   

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

V číslech (vše):  

- monografie - 4 

- kapitoly v knize -  4 

- články v SCOPUSu, WoS apod. - 1 

- články v RIV seznamu - 7 

- a další – organizace konference: 3  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty Studia 

Kinanthropologica, České Budějovice: Pedagogická fakulta, 2018, 19, 3, od s. 165-169, 5 s. – 50 % 

• MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Socio-edutainment within Summer Camps? A Missed Opportunity! 

Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2017,  27, 4, od s. 558-574, 17 s. – 50 % 

• MACKŮ, R. Metody a principy pedagogiky volného času In Kaplánek, M. (ed.) Volný čas a jeho význam 

ve výchově. Praha: Portál, 2017. Od s. 122-135 a 181-187, 20 s. ISBN 978-80-262-1250-8. – 100 % 

• MACKŮ, R. Pohyb na adaptačních kurzech. In Švamberk Šauerová, M. (ed.), Benefity využití 

sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (s. 243-253). Praha: Palestra, 2016. – 

100 % 

Působení v zahraničí 



 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Speciální pedagogika – garant, přednášející, vede semináře (75 %) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

psychologie, odborná asistentka 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 9 
 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

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

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

Olomouci. 

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

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

Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

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

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

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

---   

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

Ruský jazyk pro vzdělávání – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských a diplomových prací: cca 70 
Garantka studijního programu  Filologie: Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod – ruský jazyk (RJEMO) 
Členka habilitační komise Slavistika (FF MU Brno) 
Oponentské posudky na BP studentů/studentek v Rusku (Státní pedagogická univerzita v Petrohradě) 

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

Slavistika – slovanské literatury 
– specializace: ruská literatura 

2005 
FF UK Nitra (Slovenská 

republika) 
WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 cca 58 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Zahraniční publikace k zajišťovanému studijnímu programu: 



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

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

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

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

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

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

01084-8. 

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

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

9785000870310. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  
 

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Tomáš Mrhálek Tituly Mgr., Bc. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 08/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 08/23 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do psychologie – vede semináře (25 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013 – dosud: Katedra pedagogiky a psychologie - odborný asistent, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích 
2015 – 2017 Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích – externí asistent (DPP), Zdravotně sociální 
fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
2015 – 2018 Katedra managementu, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – externí 
asistent (DPP) 
2017 – 2018 Eternal, s.r.o., vývoj mobilních a webových aplikací (DPP) 
2015 - OSVČ – realizace výzkumů a analýza výzkumných dat 
2008 – 2010 tazatel a zadavatel dat GAČR č.403/07/0336 
od r. 2013 – nezávislý výzkumný psychodiagnostický projekt ve spolupráci s oddělením neurochirurgie 
nemocnice České Budějovice  
2013 – 2015 člen řešitelského týmu GAJU, ZSF, 098/2013/S 
2013 – 2015 člen řešitelského týmu GAJU, PF, 100/2013/S 
2015 – 2016 člen řešitelského týmu GAJU, PF, 133/2013/S 
2015 – 2017 spoluřešitel GAJU, PF, 112/2015/S 
2019 – 2021 spoluřešitel TAČR TL02000187 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem: 18 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 11 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 



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

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

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

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

91. 

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

Affairs, 26(4), 478–484. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Marie Najmonová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

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

Pedagogika II – vede semináře (20 %) 

Speciální pedagogika – přednášející, vede semináře (25 %) 

Asistentská praxe – vede semináře (50 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

od r. 2013 - doktorské studium, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor 

Pedagogická psychologie), 2020 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Učitel na SOŠ, ZŠ 1. a 2. st., ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování 
Odborný asistent na VSCI (Vysoká škola Cevro Institut) 
2013 – dosud asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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



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

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

• Procházka, M., Vítečková, M., Najmonová, M. (2018). Analýza pedagogických situací jako cesta k 

utváření kompetencí začínajícího učitele. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, 

INTED 2018 Proceeding, s. 4384 - 4391. Valencia: IATED Academy. 

• Husková, S., Najmonová, M., Vítečková, M., Procházka, M. (2018). Faktory psychosociálního klimatu 

školní třídy na 2. stupni základní školy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, INTED 

2018 Proceeding, s. 4377 - 4383. Valencia: IATED Academy. 

• Vítečková, M., Procházka, M. Najmonová, M., Štechová, I. (2018). Kázeň žáků jako pedagogický 

problém z pohledu studentů učitelství. In J. Fejfat (Ed.), Proceedings of the 15th International 

Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018, s. 416 -424. Praha: ČZU.  

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

pregraduální přípravě učitelů. Brno: LLP. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do psychologie – garant, přednášející (50 %) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2008 - studium Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství psychologie a hudební 
výchovy pro SŠ (Mgr.) 
2012 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2011 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

2016 - 2018 Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání – GA 
JU 130/2016/S 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
Pedagogická psychologie 2019 PF JU ČB WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 5 4 37 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 30 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 10 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Nohavová, A., & Mareš, J. (2016). Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České 

republice. E-psychologie, 10(4), 81-84. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-

zp.pdf. O aktivitách informuje i EFPTA na svých stránkách zde: 

http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7 

• Nohavová, A. (2017). Exprese ve výuce psychologie. Kultura, umění a výchova, 5(1). ISSN 2336-1824. 

Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=160. 

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

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

univerzita. 



• Nohavová, A., & Mikulová, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. 

Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova 

univerzita. 

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

fakulta JU. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Zdeněk Pecka Tituly Dr. phil. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Německý jazyk pro vzdělávání – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 1 8 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Spoluvydavatelství 

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

Autorství 

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

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



Další publikace k zajišťovaným předmětům  

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

Působení v zahraničí 

1.10.2018- 31.3.2019 Univerzita Vídeň, série přednášek jako hostujícího pedagoga v rámci programu Franz-

Werfel Nachbetreuung 

Podpis   Datum  

 
 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Miroslav Procházka Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

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

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 249  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 43  

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 17 2 31 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 54 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 37 (2 monografie, 5 kapitol v monografii, 9 článků v odborných 

časopisech, 37 příspěvků ve sbornících (z toho 3 WoS) 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

ISBN 978-80-88290-28-5 

• PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations 

as a way of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, López Martínez, , Candel 

Torres,  INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & 

DEVELOPMENT, 2018, s. 4384-4391. ISBN 978-84-697-9480-7. 



• PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. 

(2017) Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In 

Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED 

Academy, Plaza Legion Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-

3777-4. 

• PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) Prevention of risk behavior at the 1st 

level of elementary school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák,  Proceedings 

of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech 

University of Life Sciences Prague, s. 337-346. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

• PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. 

(2017) Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In 

Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED 

Academy, Plaza Legion Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům  

Úvod do pedagogiky  

• VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%) & M. NAJMONOVÁ (2018) Vnímání jinakosti dětmi na prvním 

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

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

postgraduální přípravy studentů učitelství. In: DANIELOVÁ L., HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., 

JANDERKOVÁ, D., KAMANOVÁ, L., VYLEŤAL, P. (editoři) Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu 

moderního pojetí vzdělávání. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 304 s. ISBN 978-80-

7509-256-4. 

• NAJMONOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M.  (33%) Inclusion of pupils with specific behavioural 

disorders from the viewpoint of teachers and school psychologists. In Gómez Chova, , López Martínez, 

, Candel Torres,  ICERI2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Española, 11, 

46010 Valencia, SPAIN, 2018, s. 3957-3963. ISBN 978-84-09-05948-5 

Pedagogika I. 

• VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%) & M. NAJMONOVÁ (2018) Vnímání jinakosti dětmi na prvním 

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

• VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (25%), NAJMONOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, I. Behaviour and discipline in 

schools as an educational problem from the viewpoint of student teachers. In Fejfat,  Proceedings of 

the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. Praha: Česká 

zemědělská univerzita v Praze, 2018, s. 416-424. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X. 

• VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%), SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B. Preparedness of a novice teacher 

to deal with disciplinary problems. In Houška,  Proceedings of the 14th International Conference 

Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 506-

511. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

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

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

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

• PROCHÁZKA, M. (33%), M. VÍTEČKOVÁ & I. ŽLÁBKOVÁ (2015). Änderungen in der staatlichen 
Abschlussprüfung - Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: FLEISCHMANN, 



O., R. SEEBAUER, H. ZOGLOWEK & M. ALEKSANDROVICH (Eds./Hg.). The Teaching Profession, 
Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag, p. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6. 

Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 08/21 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy 08/21 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do psychologie – semináře (25 %) 

Psychohygiena – garant, semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

1991 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – titul Ph.D. 
2018 - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, titul Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1991 - 1992 psycholog na Úřadě práce v Praze 6 
1992 - 1994 odborný asistent, psycholog - Správa služeb zaměstnanosti, MPSV ČR 
od r. 1994 - na OSVČ - personální, dopravní a forenzní psycholog s působností - Praha, Tábor, České 
Budějovice, Prachatice 
od r. 2010 - odborný asistent KPE, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
od r. 2019 - EUROPSYCHOLOG 
od r. 2018 - člen revizní komise dopravních psychologů za Jihočeský kraj MD ČR 
od r. 2019 - člen revizní komise Asociace dopravních psychologů 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

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

profilu řidiče z povolání – disertační práce, UP Olomouc 

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

osobnosti. Standardizace metody. Praha,Hogrefe-Testcentrum.            

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

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

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

OSVČ – poradenství, kariérní poradenství, psychodiagnostika 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

Rok narození 1960 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 20 do kdy N 

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

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

Ruský jazyk pro vzdělávání – vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od září 1985 - odborná asistentka na Oddělení ruského jazyka a literatury (resp. na Katedře slovanských jazyků a 
literatur) na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
od r. 1996 - pracuje také jako soudní překladatelka a tlumočnice ruského jazyka jmenovaná Krajským soudem v Českých 
Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 6 

   

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

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

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

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

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

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

Publikační činnost: 
 

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

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

Působení v zahraničí 

 



Podpis   datum  

 

 

 

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Miluše Vítečková Tituly doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

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

Údaje o vzdělání na VŠ  

2001 - Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni – Učitelství pro základní školy, Mgr. 
2008 - Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, rozšiřující studium Speciální 
pedagogika 
2011 - Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Prevence, náprava a terapie 
zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

psychologie, odborná asistentka 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
Pedagogika 2019 UP Olomouc WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem:  

Počet odborných publikací za posledních 5 let:  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Najmonová, M., Vítečková, M., Procházka, M., Faltová, M., Garabiková Pártlová, M. Začínající učitel v 

podmínkách inkluzivního vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Pedagogická fakulta, 2020, 100 s. ISBN 978-80-7394-847-4. 

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

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

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

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

sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. 

 

Vybraná projektová činnost: 



2018 – 2020: Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ (projekt OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523) 

(hlavní manažer a odborný garant projektu) 

2015 – 2019: Hodnotenie kompetencií učiteľa (APVV-14-0446 – člen řešitelského týmu) 

2016 – 2018: Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků (projekt 

GA JU – 154/2016/S – člen řešitelského týmu) 

2014 – 2015: Osobnostní a profesionální potřeby začínajících učitelů (projekt MOBILITY 7AMB14SK046, APVV 

SKCZ- 2013-0192) (hlavní řešitel projektu) 

2014 – 2015: Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání (projekt OP VK, CZ.1.07/1.3.00/48.0078) 

(hlavní manažer a odborný garant projektu) 

2012 – 2014: Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa 

(VEGA 1/0677/12 – člen řešitelského týmu) 

2012 – 2014: Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení (projekt GAJU – 100/2013/S – 

člen řešitelského týmu) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Iva Žlábková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Obecná didaktika – garant, přednášející, vede semináře (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1998 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 
– chemie (Bc.) 
2002 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor Pedagogika (Mgr.) 
2012 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor Pedagogika (Ph.D.) 
od r. 2013 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – rigorózní řízení Pedagogika (PhDr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2009 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky – odborná 
asistentka 
od r. 2009 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a 
psychologie – odborná asistentka  
2009 – 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra psychologie a 
speciální pedagogiky – externí vyučující 
2013 – 2016 výzkumná asistentka v mezinárodním projektu ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology 
and Mathematics Education; 7FP EU; koordinátor projektu: University of Copenhagen) 
2014 – 2016 výzkumná asistentka v mezinárodním projektu The Lexicon Project: Analysing pedagogical 
naming systems from different cultures to reconceptualise classroom practice and advance educational 
theory; vedoucí výzkumného týmu: prof. David Clarke, University of Melbourne, Australia) 
od r. 2017 – manažerka klíčových aktivit v projektu OP VVV 664: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje 
klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 
2019–2022 členka řešitelského týmu Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku 
v přírodovědných předmětech a v matematice (Hlavní řešitel: PF JU, prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.) – TA 
ČR TL02000368 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 23 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 6 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 0 11 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 31 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 18 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 



• EVANS, R., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A., BIRCH JENSEN, S., NIELSEN, J. A., STUCHLÍKOVÁ, 

I., TIDEMAND, S., ŽLÁBKOVÁ, I. Teacher Perspectives About Using Formative Assessment. In Dolin J., 

Evans R. (eds), Transforming Assessment. Cham: Springer, 2018, s. 227–248. ISBN 978-3-319-63248-

3. 

• LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C. P., HOŠPESOVÁ, A., GROB, R., HOLMEIER, M., MONTPIED, P., 

MOULIN, M., PETR, J., ROKOS, L., STUCHLÍKOVÁ, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O., ŽLÁBKOVÁ, I. 

Student´s Perspectives on Peer Assessment, in. Dolin J., Evans R. (eds), Transforming Assessment. 

Cham: Springer, 2018, s. 141–173. ISBN 978-3-319-63248-3. 

• NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., BUREŠ, J. How do we understand each 

other when we describe classroom activities – lexicon. In Flégl, Houška, Krejčí, Proceedings of the 13th 

International Conference Efficienty and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of 

Life Sciences Prague, 2016, s. 440–447. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 
 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Charakteristiky studijních předmětů 

Přehled personálního zabezpečení 

 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku  

Legenda: 

*  - označení předmětu oborové didaktiky 

** -  předmět má kredity rozděleny: 50 % pro obor, 50 % pro oborovou didaktiku 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
Způsob  
ověř. 

Počet 
kreditů 

Vyučující 
Dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Matematika pro informatiky 26p + 26c zk. 6 
Mgr. Václav Dobiáš, 

Ph.D. 
1/ZS PZ 

*Programování I 0p + 39s zp. 3 
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, 

Ph.D. 
1/ZS ZT 

Databáze I 0p + 39s zp. 3 

doc. Ing. Ladislav 

Beránek, CSc. (50 %) 

Mgr. Patrik Klofáč (50 %) 

1/ZS PZ 

Úvod do studia médií 0p + 26s zp. 2 Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 1/ZS   

Anglický jazyk pro ICT I 0p + 26s zp. 2 
Mgr. Kateřina 

Klementová 
1/ZS   

Multimédia 0p + 26c zp. 2 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 1/ZS   

Publikování a typografie 26p + 26c zk. 6 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 1/ZS PZ 

Programování II 13p + 26s zk. 5 

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, 

Ph.D. (50 %) 

Mgr. Václav Šimandl, 

Ph.D. (50 %) 

1/LS ZT 

Webové technologie I 0p + 26s zp. 2 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 1/LS PZ 

Teoretická informatika I 13p + 26s zk. 4 

doc. Ing. Ladislav 

Beránek, CSc. (50 %) 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

(50 %) 

1/LS ZT 

Anglický jazyk pro ICT II 0p + 26s zk. 3 
Mgr. Kateřina 

Klementová 
1/LS   

*Edukační robotika 13p + 13c kol. 3 

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, 

Ph.D. (50 %) 

Mgr. Patrik Klofáč (50 %) 

1/LS PZ 

Teoretická informatika II 26p + 26c zk. 6 

doc. Ing. Ladislav 

Beránek, CSc. (50 %) 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

(50 %) 

1/LS ZT 

Programování III 13p + 26s zp. 3 

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, 

Ph.D. (50 %) 

Mgr. Václav Šimandl, 

Ph.D. (50 %) 

2/ZS ZT 

Kyberpsychologie 13p + 13s kol. 2 Mgr. Jakub Staněk 2/ZS PZ 

Aplikovaná informatika I 26p + 0s zk. 3 Ing. Michal Šerý, Ph.D. 2/ZS ZT 

Webové technologie II 0p + 26s zp. 2 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 2/ZS PZ 

Vzdělávání dospělých 13p + 13s zk. 2 
PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D. 
2/ZS PZ 



**Metodologické a pedag. 

základy e-learningu 
26p + 26c zp. 4 

Mgr. Václav Šimandl, 

Ph.D. 
2/ZS ZT 

Aplikovaná informatika II 26p + 13s zk. 4 
Mgr. Václav Šimandl, 

Ph.D. 
2/LS ZT 

Teoretická informatika III 13p + 39c zk. 6 

doc. Ing. Ladislav 

Beránek, CSc. (50 %) 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

(50 %) 

2/LS ZT 

Objektové programování I 26p + 26c zk. 6 

Mgr. Václav Šimandl, 

Ph.D. (50 %) 

RNDr. Hana Havelková 

(50 %) 

2/LS ZT 

Gaming a počítačové 

závislosti 
0p + 13s zp. 1 Mgr. Jakub Staněk 2/LS PZ 

Databáze II 13p + 26s zk. 5 

doc. Ing. Ladislav 

Beránek, CSc. (50 %) 

Mgr. Patrik Klofáč (50 %) 

2/LS PZ 

Aplikovaná informatika III 26p + 26s zk. 6 
Mgr. Václav Šimandl, 

Ph.D. 
3/ZS ZT 

*Didaktika informatiky I 0p + 26s zp. 2 
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, 

Ph.D. 
3/ZS PZ 

Objektově orientovaná 

analýza a design 
26p + 26c zk. 6 PhDr. Milan Novák, Ph.D. 3/ZS PZ 

Aplikovaná informatika IV 13p + 26s zk. 4 
Mgr. Václav Šimandl, 

Ph.D. 
3/ZS ZT 

Praktikum ICT asistenta 20 dní zp. 6 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 3/LS  

Tvorba e-learningových 

materiálů 
0p + 26s zp. 3 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 3/LS PZ 

Praxe 

Oborová asistentská praxe a 
její reflexe 

13 hod + 

0p + 13s 
zp. 4 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 3/ZS  

Průběžná praxe ICT asistenta 
0p + 10 

hod 
zp. 2 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.   

Terénní pedagogická praxe 
0p +30 

hod 
zp. 2 Mgr. Václav Dobiáš, PhD. 2/ZS   

Kvalifikační práce  

Seminář Bakalářská práce I 0p + 13s zp. 4 
Mgr. Václav Dobiáš, 

Ph.D. 
2/LS  

Seminář Bakalářská práce II 0p + 13s zp. 4 
Mgr. Václav Dobiáš, 

Ph.D. 
3/LS  

Závěrečná redakce 
bakalářské práce 

 zp. 4 vedoucí BP 
3/LS/ 

odevzdání 
práce 

 

Povinně volitelné předměty – obor – skupina A 

3D modelování 0p + 26s kol. 2 
Mgr. Vladimír Vochozka, 

Ph.D. 
 PZ 

Jednodeskové počítače A 0p + 26c kol. 2 Ing. Michal Šerý, Ph.D.  2/LS PZ 

Jednodeskové počítače B 0p + 26c kol. 2 
Mgr. Václav Šimandl, 

Ph.D. 
-/ZS PZ 



Webové technologie III 0p + 26s zp. 2 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

(50 %) 

RNDr. Hana Havelková 

(50 %) 

-/LS PZ 

Návrh a vývoj edukačních 

aplikací 
0p + 39s zp. 4 

Mgr. Václav Šimandl, 

Ph.D. 
3/LS PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Minimálně 6 kreditů 

Povinně volitelné předměty – obor – skupina B 

Informační a komunikační 
technologie online 

0p + 26s zp. 2 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.   

Geoinformatika 0p + 26s zp. 2 Mgr. Vojtěch Blažek   

Estetika v užité počítačové 

grafice 
0p + 39s zp. 3 MgA. Petr Brožka, Ph.D. -/LS  

Praktikum prezentačních 

dovedností 
1 týden zp. 3 

doc. Ing. Zora Říhová, 

CSc. 
-/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Minimálně 2 kredity 

Součásti závěrečné zkoušky a její obsah 

Oborová část SZZ zahrnuje zkoušku z předmětu Informatika a informační technologie, případně obhajobu 
bakalářské práce, je-li zadána v rámci oborové složky studia. Státní závěrečná zkouška je ústní a probíhá 
v českém jazyce. 

Do zkoušky z  předmětu Informatika a informační technologie ústí tyto povinné předměty: Teoretická 
informatika I, II, III, Aplikovaná informatika I, II, III, IV, Programování I, II, III a Objektové programování I. 
Tematicky jde o oblasti principů počítačů, diskrétní matematiky, algoritmů a datových struktur, architektury 
počítačů, teorie operačních systémů, počítačových sítí, procedurálního a objektového programování. 

Zkouška má ústní formu. Student si vylosuje dvě otázky: jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu. Na 
teoretickou otázku student odpovídá ústně. Praktickou úlohu student vyřeší při přípravě „na potítku" a před 
komisí předvede a obhájí její řešení. Podmínkou pro úspěšné složení SZZ z informatiky a informačních 
technologií je úspěšné zvládnutí (tj. klasifikace "dobře" a lepší) obou zadaných otázek. Neúspěch v jedné části 
zkoušky znamená neúspěšný výsledek SZZ. 

Další studijní povinnosti 

Student během studia průběžně zpracovává své pedagogické portfolio, skládající se z dokumentů 
o absolvování vzdělávacích akcí, popularizačních akcí ve školách a na veřejnosti, na jejichž realizaci se podílí, 
z písemných příprav na realizované praxe, účasti na studentských odborných a vědeckých soutěžích, účasti na 
projektech realizovaných fakultou apod. 
U některých předmětů student pracuje na vlastních projektech, programuje mikrokontroler a robota vhodného 
do výuky, vytváří e-learningový kurz a programuje didaktický software. 
V rámci terénní praxe student vede skupinu dětí v rámci organizovaného vzdělávání se zaměřením na počítače, 
informatiku, robotiku. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Výukové materiály pro 3D laboratoře virtuální reality. 
Robot NAO jakožto nástroj na procvičování matematických dovedností. 
Proměny výuky na základní škole vlivem mobilních digitálních technologií. 
Tvorba výukových aplikací pro interaktivní tabule s využitím technologií Smart Lab. 
Grafický editor pro školního minirobota Ozobot. 
Použití monitorovacího a filtrovacího software na základních školách a jeho pedagogické důsledky. 
Využití serveru a tenkých resp. zero klientů na základních školách. 

Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v IS STAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

- 

https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace


 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

- 



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 

 

Řešitel 

Jiří Vaníček 

Spoluřešitel 

Václav Šimandl 

Václav Dobiáš 

 

TAČR TL03000222 Rozvoj informatického myšlení 

pomocí situačních algoritmických problémů.  

 

 

 

TAČR 

 

 

2020-2023 

 

 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského 

a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci 

s praxí  

Období 

MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ v ČR Podpora rozvíjení informatického myšlení 

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 

Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace 

školského předmětu informatika. Participují na něm 

všechny pedagogické fakulty v ČR a NÚV, garant PF JU. 

Projekt má připravit ověřené vzdělávací materiály pro 

všechny stupně škol od mateřských po střední, školení pro 

učitele v terénu, inovaci výuky učitelů na pedagogických 

fakultách, e-learningové kurzy pro veřejnost, popularizaci 

informatiky. 

2017-2020 

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

studijním programem 

Členové katedry informatiky jsou zapojeni do tvůrčí činnosti v rámci: 

Práce v odborném Panelu INICT pro inovaci kurikula informatického vzdělávání při NÚV. V jeho rámci např. 
vytvářejí nové RVP pro vzdělávací oblast Informatika a ICT pro všechny stupně škol a jejich konkretizaci do 
vzorových ŠVP. 

Organizování celostátní online soutěže v informatice „Bobřík informatiky“ (od 2008). Přes 90 000 účastníků 
v r. 2019. V rámci organizace soutěže probíhá vývoj nového vzdělávacího obsahu informatiky, vývoj nových 
forem testování úrovně informatického myšlení. Na přípravě a organizaci se podílí studenti. 

„Dopoledne s informatikou“ – návštěvy na školách s edukačním programovacím, robotickým a dalším 
informatickým obsahem využíváme k ověření nových vyvíjených učebnic informatiky v terénu. 

K témuž účelu slouží „Robotábor“ – vlastní letní příměstský tábor s informatickou, programovací a robotickou 
náplní. V jeho rámci jsou zapojeni studenti oboru při přípravě a realizaci jednotlivých aktivit. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

 

  



Charakteristiky studijních předmětů  

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu 3D modelování 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student v průběhu semestru pracuje na tvorbě zadaných modelů v různých programech. Vytvořené modely 
připravuje pro 3D tisk a následně je tiskne. V polovině semestru si zvolí téma zápočtové práce, na které 
průběžně pracuje a v zápočtovém týdnu ji prezentuje ostatním kolegům.  

Garant předmětu Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Student umí vymodelovat libovolný tvar tělesa v libovolném modelovacím programu na základě vlastního 
výběru: kombinací geometrických útvarů, tlačením/tažením, parametricky či psaním kódu. Volí vhodný 
postup konstrukce i tvaru tělesa s ohledem na 3D tisk. Zvládá základní uživatelské postupy pro přípravu 
modelu pro tisk, obsluhu 3D tiskárny a práci s tiskovým materiálem.  
 
1. Seznámení s náplní cvičení, podmínky pro udělení kolokvia, kontakt na vedoucího cvičení a konzultační 
hodiny. Bezpečnost při práci s technikou v učebně. Přehled 3D CAD programů a FDM/FFF 3D tiskáren. Výhody 
a nevýhody bezplatných i komerčních programů; online programů či stolní instalace; parametrického 
modelování či programování. Autodesk Tinkercad, Autodesk Fusion, 360 Autodesk Inventor, Dassault 
Systèmes SolidWorks, Trimble SketchUp, Onshape, OpenSCAD, … 
2. Tvorba jednoduchých modelů kombinací předpřipravených geometrických útvarů.   
4. Tvorba složitějších modelů kombinací předpřipravených geometrických útvarů.   
5. Tvorba jednoduchých modelů pomocí nástroje Push/Pull. 
6. Tvorba složitějších modelů pomocí nástroje Push/Pull. 
7. Tvorba složitějších modelů pomocí nástroje Push/Pull. 
8. Tvorba modelu v parametrickém modeláři přidáním, odebráním, rotací. 
9. Tvorba modelu v parametrickém modeláři přidáním, odebráním, rotací. 
10. Tvorba modelu v parametrickém modeláři spojováním profilů, tažením po křivce. 
11. Tvorba modelu v parametrickém modeláři spojováním profilů, tažením po křivce. 
12. Tvorba modelu programováním pomocí skriptů, které popisují objekty. 
13. Export modelu do formátu pro 3D tisk. Příprava modelu ve sliceru pro 3D tisk a export do G-kódu. Přenos 
dat G-kódu do tiskárny. Vytištění modelu 3D tiskárně. Fyzikální a chemické vlastnosti tiskových strun. Volba 
vhodného filamentu pro 3D tisk. Spojování výtisků a povrchové úpravy.  
14. Ukončení předmětu předvedením studentských prací, diskuze postupu tvorby a volby materiálu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
Pagáč, M. ([2017]). Učebnice SolidWorks. V Brně: Vydavatelství Nová média. 

Fořt, P., & Kletečka, J. (2012). Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů (3., aktualiz. vyd). Brno: 
Computer Press. 

Chopra, A. (c2009). Google SketchUp 7 for dummies. Hoboken, NJ: Wiley Pub. 

Onshape Help [Online]. (2020). Retrieved January 29, 2020, from 
https://cad.onshape.com/help/Content/introduction.htm 



OpenSCAD The Programmers Solid 3D CAD Modeller [online]. Marius Kintel, 2020 [cit. 2020-01-29]. Dostupné 
z: https://www.openscad.org/documentation.html 

Doporučená: 

Průvodce materiály [Online]. (2020). Retrieved January 29, 2020, from https://www.prusa3d.cz/materialy/ 

Ford, S., & Minshall, T. (2019). Invited review article: Where and how 3D printing is used in teaching and 
education [Online]. Additive Manufacturing, 25, 131-150. https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.10.028 

Wittbrodt, B., & Pearce, J. M. (2015). The effects of PLA color on material properties of 3-D printed 
components [Online]. Additive Manufacturing, 8, 110-116. https://doi.org/10.1016/j.addma.2015.09.006 

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

Vláčilová, H., Vilímková, M., & Hencl, L. (2006). SolidWorks. Brno: Computer Press. 

Fořt, P., & Kletečka, J. (2007). Autodesk Inventor: funkční navrhování v průmyslové praxi (2., aktualiz. vyd). 
Brno: Computer Press. Stříteský, O., Průša, J., & Bach, M. (2019). Základy 3D tisku s Josefem Průšou [Online]. 
Praha: Prusa Research. Retrieved from https://www.prusa3d.cz/wp-content/uploads/zaklady-3d-tisku.pdf 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk pro ICT I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

písemný test, prezentace schváleného tématu 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Klementová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Klementová (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Student si rozšíří dosavadní znalosti anglického jazyka o oborové výrazy. Osvojí si komunikaci na oborová 
témata, a to jak ústní (prezentace, zodpovězení dotazu, návod, vysvětlení), tak písemnou formou. Student si 
prohloubí schopnost pracovat s cizojazyčným textem, vyhledávat informace a shrnovat podstatu daného 
písemného materiálu. 

Témata: 

• hardware 

• software 

• internet + networks + www 

• online communication tools 

• social media 

• IT security 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Oxenden C., Latham-Koenig Ch. English File Fourth Edition Intermediate. OUP, 2019. 

Doporučená: 
Olejniczak, M. (2015). English for information technology 1: Course book. Harlow: Pearson Education Limited. 

https://www.english4it.com/ 

Glendinning, E. H., & McEwan, J. (2015). Oxford English for information technology:. Oxford: Oxford 
University Press. 

https://it-slovnik.cz/kategorie/pocitacova-anglictina 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b1s052-describing-what-you-see 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b1s054-making-decisions 

https://esllibrary.com/courses/76/lessons 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk pro ICT II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

prerekvizita: Anglický jazyk pro ICT I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test, prezentace schváleného tématu 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Klementová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Klementová 

Stručná anotace předmětu 

Student si rozšíří dosavadní znalosti anglického jazyka o oborové výrazy. Osvojí si komunikaci na oborová 
témata, a to jak ústní (prezentace, zodpovězení dotazu, návod, vysvětlení), tak písemnou formou (příručka, 
manuál, návod, odborné fórum, blog). Student si prohloubí schopnost pracovat s cizojazyčným textem, 
vyhledávat informace a shrnovat podstatu daného písemného materiálu. 

Témata: 

• latest trends in IT 

• IT at work 

• IT as entertainment 

• troubleshooting 

• presentation skills 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
Oxenden C., Latham-Koenig Ch. English File Fourth Edition Intermediate. OUP, 2019. 
Doporučená: 
Olejniczak, M. (2015). English for information technology 1: Course book. Harlow: Pearson Education Limited. 

https://www.english4it.com/ 

Glendinning, E. H., & McEwan, J. (2015). Oxford English for information technology:. Oxford: Oxford 
University Press. 

Polivčaková, D. Angličtina pro informační technologie: English for information technology. Praha: 
Informatorium, 2018. ISBN 978-80-7333-135-1. 

https://it-slovnik.cz/kategorie/pocitacova-anglictina 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b1s052-describing-what-you-see 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b1s054-making-decisions 

https://esllibrary.com/courses/76/lessons 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná informatika I 

Typ předmětu 
ZT 

dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kombinovaná zkouška 

Garant předmětu Ing. Michal Šerý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Technické principy počítačů 
Aplikovaná informatika I. je předmět, jehož posluchači získají základní znalosti v oblasti návrhu, konstrukce a 
činnosti počítačů.  Výuka se opírá o základní teoretické a fyzikálně-technické předpoklady návrhu počítačů. 
Využití znalostí má přesah i do zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. 
Hlavní témata předmětu: 
1. – 2. Stručná historie vzniku počítače, druhy počítačů - číslicové, analogové a hybridní, nosiče signálu 
3. Polovodičové prvky, tranzistor unipolární a bipolární, klopné obvody 
4. Kombinační a sekvenční automaty, analýza a syntéza 
5. – 6. Realizace čísel pomocí logických obvodů. 
7.  Řadič, registry posuvné, vyrovnávací 
8.  Paměť, druhy pamětí, adresace 
9. Architektura počítače von Neumanova a Harvardského typu 
10.  Aritmeticko - logická jednotka, sčítačka, procesor, mikroprocesor architektura, operační paměť 
11.  Sběrnice a kanály, standardní rozhraní počítačů 
12. – 13.  Záznamová média, vstupní a výstupní jednotky počítače, periferie 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Dembowski. K. Mistrovství v HARDWARE. Computer Press, 2009.  

Horák, J. Hardware - učebnice pro pokročilé. Computer Press, 2001.  

Doporučená: 

Bayer, J. Elektronické systémy II. Praha, ČVUT, FEL, 1984.  

Blatný, J. Počítačové systémy. Praha, SNTL, 1982.  

Blatný, J. Počítačové systémy. Praha, SNTL, 1982.  

Sobotka, Z. Přehled číslicových systémů. Praha, SNTL, 1981. 

Rauner, K. Základy elektroniky, skriptum. ZČU, Plzeň 2001.  

Syrovátko, M. Zapojení s polovodičovými součástkami. 

E-learningové kurzy:  

Šerý M.: Principy počítačů. (home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

http://home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná informatika II 

Typ předmětu 
ZT  

dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování skupinového projektu. 
Úspěšné absolvování závěrečného testu (jeden řádný a jeden opravný pokus). 
Úspěšné absolvování ústní zkoušky. 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedoucí semináře, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Operační systémy I 
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními funkcemi operačních systémů a koncepty, které se 
operačních systémů týkají. Součástí předmětu je též osvojení si správy desktopových operačních systémů 
Windows.  
1. Úvod. Teorie operačních systémů. Základní úlohy OS. 
2. - 3. Správa paměti. 
4. - 5. Práce s procesy. Multitasking. 
6. Synchronizace procesů. 
7. Deadlock a jeho řešení. 
8. Správa periferií. 
9 - 10. Správa blokových zařízení. Souborové systémy. 
11. Ochrana dat. RAID. Přístupová práva. 
12. Licence software. 
13. Bezpečnost OS. 
14. OS a školství. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Vavřečková, Š. Operační systémy přednášky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. Dostupné z: 
http://vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/os/ospredn/ospredn.pdf 

Doporučená: 

Bott, E., Siechert, C., Stinson, C. Mistrovství - Microsoft Windows 10. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-
80-251-4869-3. 

Mrázek, L. Operační systémy. Skripta PF JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
1996. 

Silberschatz, A., Galvin, P., B., Gagne, G. Operating System Concepts. John Wiley & Sons, Inc., 2018. ISBN 978-
1-118-06333-0 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná informatika III 

Typ předmětu 
ZT  

dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka na semináře (účast alespoň 80 %) 
Zpracování dvou průběžných úkolů (potřeba v součtu získat alespoň 55 % bodů; bez opravných pokusů) 
Úspěšné absolvování ústní zkoušky 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedoucí semináře, zkoušející, konzultace (100 %)  

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Počítačové sítě 
Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli principům dnes používaných počítačových sítí a získali základní 
znalosti pro správu sítí.  
1. Počítačové sítě a jejich členění 
2. Komunikační model, jeho složky, principy komunikace 
3. Fyzická vrstva 
4. Spojová vrstva 
5. Ethernet. VLAN 
6. Protokol IP 
7. Síťová vrstva 
8. Transportní vrstva 
9. - 10. Aplikační vrstva 
11. - 12. Bezdrátové sítě. Wi-Fi 
13. - 14. Bezpečnost počítačových sítí 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vavřečková, Šárka. Počítačová síť a internet. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-245-
4. Dostupné z: http://vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/pocsit/skripta/sitebc.pdf  
Kurose, J., S., Ross, K., W. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-3825-0. 
Vavřečková, Š. Počítačové sítě a decentralizované systémy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 
Dostupné z: http://vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/site/site_dec.pdf  
Doporučená: 
Horák, J., Keršláger, M. Počítačové sítě pro začínající správce. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-
3176-3. 
Peterka, J. Přednáška na MFF UK, 2015. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/i_prednmffuk.php3  
Dostálek, J., Kabelová, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5. aktualizované vydání. ISBN: 
978-80-251-2236-5. Brno: Computer Press, 2008. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná informatika IV 

Typ předmětu 
ZT 

dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Aplikovaná informatika II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování skupinového projektu. 
Úspěšné absolvování závěrečného testu (jeden řádný a jeden opravný termín). 
Úspěšné absolvování ústní zkoušky 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedoucí semináře, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Operační systémy II 
Předmět s praktickým zaměřením ke zvládnutí terminologie a správy operačních systémů Windows a Linux, 
vyskytujících se v českém školství.  
 
1. Úvod - funkce a význam operačních systémů. 
2. Operační systém UNIX a jeho specifika. 
3. Operační systém Linux. Linuxové distribuce. 
4. - 5. Bash. Skriptování v Bashi. 
6. Virtualizace. 
7. Instalace software v Linuxu. 
8. Administrace Linuxu. 
9. Služby v Linuxu. 
10. - 11. Operační systémy firmy Microsoft. 
12 - 13. Administrace Windows. 
14. Skriptování ve Windows. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Sobell, M. G. A Practical Guide to Ubuntu Linux. Prentice Hall, 2014. ISBN 9780133927313. 

Doporučená: 

Wilson, E. PowerShell: Průvodce skriptováním. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4386-5. 

Vychodil, V. Linux - příručka českého uživatele. Brno : Computer Press, 2004. 

Kameník, P. Příkazový řádek v Linuxu. Brno : Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2819-0. 

Cafourek, B. Správa Windows serveru 2008 : průvodce pokročilého správce. Praha, 2008. 

Ruest, D, Ruest, N. Virtualizace: Podrobný průvodce. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2676-9. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Databáze I 

Typ předmětu 
PZ  

dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 39s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Úspěšné zvládnutí 3 testů v průběhu semestru (potřeba v součtu získat alespoň 51 % bodů; bez opravných 
pokusů), vypracování seminárního projektu. 

Garant předmětu Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, testování, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (50%) 
Mgr. Patrik Klofáč (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Databáze I 
Předmět je úvodem do světa zpracování hromadných dat prostřednictvím tabulek a relačních databází. Cílem 
je ukázat omezení klasického přístupu a představit výhody databázového přístupu, na praktických příkladech 
ukázat modelování databáze, podat základy jazyka SQL. 
Obsah: 

1. Úvod do databází – klasický versus databázový přístup, různé typy databází. 
2. Zpracování dat v tabulkovém kalkulátoru. Tabulky versus databáze. Import a export. 
3. Příprava dat – kontrola dat, čištění, filtrace. Formát, podmíněný formát. 
4. Souhrny, řazení dat, víceúrovňové řazení dat, závislosti buněk. Práce s více listy, sešity. Grafy 
5. Vyhledávací funkce, databázové funkce. Kontingenční tabulky. Základní statistické funkce.  
6. Vizualizace – grafy. 
7. Úvod do relačních databází. Reprezentace dat v relační databázi – tabulky a vztahy mezi tabulkami. 
8. Tvorba datového modelu – entitně relační model (entity, atributy, relace). Příklady. 
9. Relační model – tabulky, atributy a jejich domény, klíče (primární, cizí), vztahy mezi tabulkami, 

referenční integrita.  
10. Úvod do jazyka SQL – základní části jazyka – dotazování, definiční část. 
11. Dotazování v jazyku SQL – projekce, restrikce. Dotazování nad více tabulkami – filtrovaný kartézský 

součin, spojení tabulek (JOIN). 
12. Definice databáze pomocí SQL – ukázka konstrukce databáze, konstrukce tabulek, vytvoření relací 

mezi tabulkami. 
13. Vlastnosti „dobrého“ databázového návrhu. Porovnání databázových modelů. Úvod do normalizace 

relační databáze. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

LAURENČÍK, M. SQL: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0774-2 

Doporučená: 

POKORNÝ, J., Valenta M. Databázové systémy. Praha : ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.  

CONOLLY T., BEGG C., HOLOWZAK R. Profesionální průvodce tvorbou databází. Praha, 2009. ISBN 978-80-251-
2328-7.  

LAURENČÍK, M. Excel – pokročilé nástroje. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5570-0. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 



Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Databáze II 

Typ předmětu 
PZ  

dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Databáze I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vytvoření funkční databázové aplikace umožňující prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní 
(desktopového či webového) provádění základních operací s daty v databázi jako je vyhledávání, vkládání, 
aktualizace a rušení dat v databázi 

Garant předmětu Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (50%) 
Mgr. Patrik Klofáč (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Databáze II 
Předmět navazuje na Databáze I, cílem je seznámení s dalšími typy databází jako jsou objektově orientované 
DB, NoSQL databáze a též uvedení do problematiky Big Data. Na praktických příkladech bude vysvětlena 
normalizace relačních databází a budou ukázány pokročilejší techniky pro modelování databází. Studenti si 
prostřednictvím vybraných OO nástrojů vyzkouší programování jednoduchých DB aplikací. 

Obsah: 
1. Jazyk SQL – opakování, složitější konstrukce. Optimalizace dotazů. 
2. Relační databáze – funkční závislosti, Armstrongova pravidla, určování klíčů tabulky. 
3. Normalizace relačních databází – normální formy. Zjištění normální formy tabulky. 
4. Návrh databáze – syntéza a dekompozice. 
5. Transakce. 
6. Postrelační databáze – objektové databáze, NoSQL databáze. Big Data. 
7. Úvod do programování DB aplikací prostřednictvím OO programovacích nástrojů 
8. Připojení k různým datovým zdrojům, DB ovladače 
9. Objektově relační mapování. 
10. Zobrazení dat prostřednictvím formulářů. Navigace v datech. 
11. Použití uložených procedur, triggery. 
12. Vytváření jednoduchých DB aplikací. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
KROENKE, D., M., AUER, D. Databáze, 6. vydání. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0 
Doporučená: 
CONOLLY T., BEGG C., HOLOWZAK R. Profesionální průvodce tvorbou databází. Brno: Computer Press, 2009. 
ISBN 978-80-251-2328-7 
MAYER-SCHÖNBERGER, V., Cukier, K. Big Data. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4119-9 
Microsoft Language Integrated Query. Dostupné z:  
https://docs.microsoft.com/cs-cz/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/linq/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika informatiky I 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Programování I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování tří úkolů (tvorba zadání, sestavování vzdělávacích cílů)  
Výstup do portfolia: vypracování individuální či skupinové seminární práce - výukové pomůcky nebo 
výukového projektu pro výuku informatiky, s obhajobou.  
Aktivní účast na seminářích (80 %).  

Garant předmětu Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, zápočet, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Didaktika informatiky I 
Vzdělávací obsah a cíle výuky. 
Cílem seminářů je položit praktické základy pro porozumění vzdělávacímu obsahu a cílům v oblastech digitální 
gramotnosti a rozvíjení informatického myšlení. Absolvent by měl rozumět vzdělávacím cílům, dokázat je 
konkretizovat do žákovských činností a v konkrétních úlohách je najít, umět posoudit, nakolik daná úloha 
patří do oblasti informatiky či digitální gramotnosti. 
1.  Základní didaktické kompetence učitele  
2. Cíle výuky informatiky  
3. Formy a metody výuky v počítačové učebně  
4. Jednotlivé tematické celky: 
 a) informatika: algoritmizace, kódování, grafy a struktury, procesy a optimalizace, hromadné 
zpracování dat 
 b) ICT: digitální gramotnost, práce s texty, grafikou, bezpečnost  
5. Příprava učitele na výuku 
6. Tvořivost v informatických úlohách. 
7.  Situační informatické úlohy 
8. Sestavení kurikula, výběr úloh a aktivit se zřetelem k cílům 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
učebnice informatiky pro 2. stupeň ZŠ: 
VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy. PRIM, 
2019. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice. 
VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. - 3. díl. Brno: 
Computer Press, 2004-2006. 
BERKI, j., DRÁBKOVÁ, j. Základy informatiky pro základní školy. PRIM, 2019. Dostupné z 
https://imysleni.cz/ucebnice. 
JAKEŠ, T., BAŤKO, J., SIMBARTL, P. Robotika na 2. stupni základní školy s LEGO Mindstorms. PRIM, 2019. 
Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice. 

Doporučená: 
VANÍČEK, J. Přednášky z didaktiky informatiky a výpočetní techniky. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Moodle, 2015. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Edukační robotika 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13c kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce: vytvoření skupinového projektu:  
- zkonstruovat robota z robotické stavebnice podle vlastního návrhu 
- vytvořit program, ovládající robota 
- vytvořit dokumentaci k projektu (návrh a zadání, popis funkčnosti a řešení, sestavený program, foto a 
videodokumentace) 
- předvést funkčního robota při kolokviu 
Aktivní účast na seminářích (80 %) a tvořivá práce ve skupině.  

Garant předmětu Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, cvičící, konzultace  (50 %) 

Vyučující 

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (50 %) 
Mgr. Patrik Klofáč (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Edukační robotika  
Cílem kurzu je položit praktické základy pro učitelské kompetence v oblasti aplikace programování při 
ovládání robotů. Studenti využijí znalosti programování pro konstruování robotů ze stavebnice, budou je 
osazovat motory a senzory a vytvářet programy, které budou ovládat jejich pohyb a rozhodování. Absolvent 
kurzu bude schopen sestavit program pro vlastnoručně zkonstruovaného robota na té úrovni, aby technicky a 
odborně zvládl výuku tohoto tématu na 2. stupni ZŠ. 
1. Seznámení s prostředím robotické stavebnice LEGO Mindstorms, konstruování prvního robota  
2. Sestavení programu a jeho spuštění, přímé ovládání robota 
3. Programovací techniky pro pohyb robota 
4.  Zpracování vstupů ze senzorů, reakce na různé vstupy 
5.  Použití cyklů, rozhodování, podmínky  
6. Proměnné a jejich typy, datové toky  
7. Návrh robota, dokumentace. 
8.  Alternativní programovací prostředí pro ovládání robota 
9. – 13. Konstrukce a programování vlastního robotického projektu  
14. Robotika ve výuce, příklady školních aktivit.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
JAKEŠ, T., BAŤKO, J., SIMBARTL, P. Robotika na 2. stupni základní školy s LEGO Mindstorms. PRIM, 2019. 
Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice. 
Doporučená: 
Manuály k použitému programovacímu prostředí - online. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Estetika v užité počítačové grafice UAI/765 

Typ předmětu 
 

dop. ročník / 
semestr 

-/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 39s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kombinovaná 

Garant předmětu MgA. Petr Brožka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

MgA. Petr Brožka, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je, aby student porozuměl současnému estetickému kódu a získal základní povědomí o 
estetických normách veřejně prezentovaných tiskovin, webových stránek, výukových on-line prezentací, PDF, 
PowerPoint prezentací a dalších. Součástí semináře bude seznámení s historií a vývojem estetického diskurzu 
v rámci vědecké prezentace a aktuálními tendencemi grafického designu. V rámci semináře bude konzultována 
grafická forma výstupů studijní práce v ostatních praktických předmětech.  
 
Obsah: 

• úvodní hodina 

• širší úvod do estetiky v užité počítačové grafice 

• souhrn, možnosti a vhodnost aplikovaného softwaru (rastrová a vektorová grafika, 3D, 4D) 

• praktická část: zpracování vlastní prezentace  

• historie a vývoj grafické úpravy vědeckých publikací (fonty, kompozice, struktura) 

• praktická část: návrh vlastního fontu 

• aktuální tendence v grafické úpravě veřejné prezentace 

• praktická část: obálka a titulní strana knihy (využití vektorového softwaru)  

• představení seminárních prací na související téma I 

• jednotný vizuální styl. Corporate identity 

• praktická část: návrh loga 

• netradiční prostředky prezentace  

• praktická část: sběratelský přebal DVD 
představení seminárních prací na související téma II 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
DABNER, David. Grafický design v praxi. [Praha]: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-597-8.  

KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 80-7203-671-8  

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-
247-2790-5. 

Doporučená 
KOVAŘÍK, Václav. Adobe Photoshop v praxi: tipy, triky, efekty a kouzla. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-
0583-4.  

PRŮŠOVÁ, Jana. Vznik a vývoj písma 1 a 2. Praha: Nakladatelství grafické školy, 2007. ISBN 978-80-86824-04-
7. 



ŘÍHOŠEK, Tomáš. Webová grafika 2: text, typografie, textové efekty. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-
7226-765-5. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Gaming a počítačové závislosti 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast ve výuce 
Seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Jakub Staněk 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Jakub Staněk (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout studentům psychologický pohled na čím dál aktuálnější téma digitálního 
gamingu a počítačových závislostí. Gaming již v současnosti není jen volnočasovou aktivitou, ale také životním 
stylem a možností obživy. Studenti tohoto kurzu budou obeznámeni s psychologickými aspekty gamingu a 
také riziky (nejen) gamingových závislostí.  
 
Hlavní témata (týdny/bloky): 

1) Gaming a jeho formy 
2) Pozitivní aspekty gamingu 
3) Negativní aspekty gamingu 
4) Progaming 
5) Gaming disorder/Internet gaming disorder 
6) Další internetové závislosti 1 
7) Další internetové závislosti 2 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
není stanovena 
Doporučená: 
Miller, F. P., Vandome, A.F., McBrewster, J. (2010). Cyberpsychology. AlphaScript Publishing 
Norman, K. (2008). Cyberpsychology: An Introduction to Human-Computer Interaction, Cambridge 
Subrahmanyam, K., Šmahel, D. (2011). Digital youth: The roel of media in development. New Yourk: Springer 
Lévy, P. (2000). Kyberkultura. Praha: Karolinum. 
Barak, A. (2008). Psychological aspects of cyberspace: theory, research, applications. Cambridge 
Suchá, J., Dolejš, M., Pipová, H. (2018). Hraní digitálních her českými adolescenty. Olomouc: UPOL 
Šmahel, D. (2003). Psychologie a internet. Praha: Triton 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geoinformatika 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce, prezentace 

Garant předmětu Mgr. Vojtěch Blažek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Vojtěch Blažek (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz poskytuje jednak základní informace o geografických informačních systémech (GIS), ale hlavně jejich 
nasazení v praxi pro řešení různých aplikačních problémů. Je určen zejména pro studenty informatiky, 
matematiky nebo geografie, jimž rozšiřuje obzor o aplikační využití svých znalostí. V předmětu se studenti 
seznámí s problematikou zpracování podkladů pro tvorbu map a možnostmi publikování map na internetu. 
Dozví se, jak programovat vlastní aplikaci schopnou zpracovávat geografická data a jak pomocí mobilních 
zařízení pořídit vlastní data o krajině. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

VOŽENÍLEK, V. (2005):. Cartography for GIS - Geovisualization and Map Communication. Univerzita Palackého, 
Olomouc, 140 s.. 

Miklín, Jan - Dušek, Radek - Krtička, Luděk - Kaláb, Oto (2018):. Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita. 
ISBN 978-80-7599-017-4, 302 stran.. 

Doporučená:  

ESRI - online help. https://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/get-started.htm. 

https://www.esri.com/training/catalog/57660f19bb54adb30c9454b0/going-places-with-spatial-analysis/. 

https://www.esri.com/training/catalog/57660f6cbb54adb30c9454bf/the-location-advantage/. 

https://www.esri.com/training/catalog/596e584bb826875993ba4ebf/cartography./. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Informační a komunikační technologie online 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování a prezentace 3 semestrálních praktických úloh se zaměřením na týmovou spolupráci při 
zpracování a sdílení textových a tabulkových dokumentů, vytvoření e-learningového kurzu na zvolené téma a 
realizace ukázkové videokonference se členy své studijní skupiny. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi realizace týmové spolupráce při zpracování a 
online sdílení textových a tabulkových dokumentů, tvorbou e-learningových kurzů se zaměřením na vkládání 
výukových materiálů, zpracování úkolů a tvorbu testovacích úloh a také představit dostupné technologie, 
nástroje a služby pro online komunikaci (chat, videokonference, webináře, sdílení obrazovky, videozáznam). 

Hlavní témata: 
1.-2. Týmová spolupráce při zpracování elektronických dokumentů, komentáře, revize. Sdílená editace 
textových a tabulkových dokumentů. 
3. Nastavení sdílení souborů v online prostředí (Google Drive, MS One Drive), získání odkazu sdíleného 
dokumentu, přístupová práva. 
4.-5. E-learningové systémy, LMS Moodle, možnosti využití. Vytvoření e-kurzu, nastavení typu kurzu, vzhled.  
6.-7. Režim úprav e-kurzu, vložení činnosti a studijního materiálu, editace obsahu e-kurzu. 
8.-9. Nastavení úkolů, vytvoření testu, možnosti textové komunikace v e-kurzu – synchronní (chat), 
asynchronní (diskusní fórum). 
10.-11. Možnosti multimediální online komunikace, realizace videokonference (Google Hangouts, MS Teams, 
Skype, ZOOM aj.), nahrávání, webinář. 
12.-13. Základy úprav grafiky pro elektronické dokumenty a e-learningové studijní materiály, základy sazby a 
typografie. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
MŠMT#NaDálku. (2020). Vzdělávání #NaDálku [online]. Praha: MŠMT [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 
https://nadalku.msmt.cz/. 
Škola na dálku. (2020). Distanční vzdělávání pomocí Office 365 [online]. Microsoft [cit. 2020-04-15]. Dostupné 
z: https://education.microsoft.com/cs-cz/resource/1a664892. 
Doporučená: 
Grow with Google. (2020). Usnadněte si vzdělávání na dálku [online]. Google [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 
https://events.withgoogle.com/proskoly/ . 
Pexa, P. (2018). Tvorba a správa e-kurzů v Moodle PF JU [online]. České Budějovice: Moodle PF JU [cit. 2020-
04-15]. Dostupné z https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=715. 
Pexa, P. (2017). Publikování a typografie [online]. České Budějovice: Moodle PF JU [cit. 2020-04-15]. 
Dostupné z https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=2. 
Leipert, J. (2015). The evolution of cloud platforms for learning. Information and Communication Technology 
in Education, Ostrava: Repronis.  



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jednodeskové počítače A 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na cvičeních a realizace praktického projektu 

Garant předmětu Ing. Michal Šerý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Cvičící, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Jednočipové počítače Arduino 
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou jednočipových počítačů. Jako výchozí bude 
využita platforma Arduino. Pomocí praktických úloh se studenti naučí propojit desku Arduino s vybranými 
vstupními a výstupními periferiemi, komunikačními sběrnicemi a základy programování. 
 
Sylabus: 

1. Úvod do mikroprocesorové techniky (Atmel AVR). 
2. Programování mikrokontrolérů pomocí vyšších jazyků. 
3. Arduino IDE. 
4. Komunikace zařízení po sběrnici, přerušení. 
5. Digitální I/O: ovládání LED diod, tlačítko. 
6. Měření teploty. 
7. PWM signál. 
8. Řízení komunikace s displejem. 
9. Sériový přenos dat – komunikace s PC. 
10. RGB dioda 

11.– 13. Praktický projekt 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Šerý M.: Jednočipové mikropočítače. (home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM) 
Doporučená: 
https://arduino.cz/ 
Zbyšek Voda: PRŮVODCE SVĚTEM ARDUINA. 
E-learningové kurzy:  
Šerý M.: Jednočipové mikropočítače. (home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

http://home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM
http://home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jednodeskové počítače B 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Realizace praktického projektu. 
Představení a obhajoba vytvořeného projektu v rámci kolokvia. 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Cvičící, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Jednočipové počítače Raspberry Pi 
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou jednodeskových počítačů. Jako výchozí je využita 
platforma Raspberry Pi. Pomocí praktických úloh se studenti naučí propojit systém Raspberry Pi s  vybranými 
vstupními a výstupními periferiemi. Zároveň si studenti prohloubí své kompetence v oblasti programování.  
 
1. Úvod do platformy Raspberry Pi. Použití GPIO portu. 
2. Programování mikrokontroléru pomocí vyšších jazyků. Knihovny pro komunikaci s GPIO portem a 
vybranými rozšiřujícími deskami. 
3. – 4. Digitální vstupní periferie. Tlačítko, reakce na stisk tlačítka. 
5. – 6. Digitální výstupní periferie. LED diody, bzučák a jejich ovládání.  
7. – 8. Zvukový výstup, generování zvuku pomocí syntetizátoru. 
9. – 11. Analogové vstupní periferie. Teplotní čidlo, sonar, luxmetr, jejich zapojení a použití hodnot jimi 
změřených.  
12. – 13. Realizace praktického projektu. 
14. Představení a obhajoba vytvořených projektů. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

UPTON, E., HALFACREE, G. Raspberry Pi: Uživatelská příručka. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 
2016. ISBN 978-8025148198. 

Doporučená: 

MCMANUS, S., COOK, M. Raspberry Pi For Dummies. 3rd edition.  Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2017. 
ISBN 978-1119412007. 

ELKNER, J. et al. Učíme se programovat v jazyce Python 3. 2013.  
Dostupné z: http://howto.py.cz/index.htm 

SUMMERFIELD, M. Python 3: Výukový kurz. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2737-7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

http://howto.py.cz/index.htm


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kyberpsychologie 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné plnění úkolů 
Seminární práce 
Kolokvium 

Garant předmětu Mgr. Jakub Staněk 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení přednášek, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Jakub Staněk (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do problematiky kyberpsychologie a ICT. Kurz bude 
zaměřen na teoretické vymezení i praktické využití znalostí. Zejména z oblastí kyberprostoru a kyberkultury, 
témat sociální psychologie v kyberprostoru, kyberšikany, bezpečného chování na internetu a v neposlední 
řadě také digitálních her. 
 
Hlavní témata (týdny/bloky): 

1) Úvod do kyberpsychologie – historie předmětu a technologických milníků 
2) Kyberprostor a kyberkultura 
3) Ergonomie při používání ICT 
4) Komunikace v kyberprostoru 
5) Kyberšikana a další patologické projevy v kyberprostoru 
6) Psychologické chování na internetu a zásady bezpečnosti 
7) Digitální hry a jejich vliv na lidskou psychiku 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
není stanovena 
Doporučená: 
Miller, F. P., Vandome, A.F., McBrewster, J. (2010). Cyberpsychology. AlphaScript Publishing 
Norman, K. (2008). Cyberpsychology: An Introduction to Human-Computer Interaction, Cambridge 
Subrahmanyam, K., Šmahel, D. (2011). Digital youth: The roel of media in development. New Yourk: Springer 
Lévy, P. (2000). Kyberkultura. Praha: Karolinum. 
Barak, A. (2008). Psychological aspects of cyberspace: theory, research, applications. Cambridge 
Šmahel, D. (2003). Psychologie a internet. Praha: Triton 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Matematika pro informatiky 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Absolvování dvou testů. 
Aktivní účast na seminářích (80 %).  

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedení semináře, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Matematika pro informatiky 
Úvodní kurz základních matematických postupů. Student by měl získat znalosti potřebné pro další kurzy 
teoretické (diskrétní matematika, algoritmy, teorie) i aplikované informatiky (databáze, programování). 
Absolvent bude rozumět základním pojmům používaným v matematice a bude je umět smysluplně použít. 

1. Číselné soustavy 
2. Množiny 
3. Booleova algebra 
4. Výroky, výroková logika 
5. Zobrazení 
6. Reálné funkce  
7. Lineární, kvadratické rovnice a nerovnice  
8. Vektory a matice  
9. Maticové operace 
10. Soustavy lineárních rovnic  
11. Kombinatorika 
12. Úvod do teorie pravděpodobnosti 
13. Statistika 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
MOC, Ondřej, Jana ŠIMSOVÁ a Marta ŽAMBOCHOVÁ. Matematika pro ekonomy [online]. Ústí nad Labem: 
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013 [cit. 2019-08-13]. ISBN 978-80-7414-599-5. Dostupné z: 
http://fse.ujep.cz/~moc/ucebnice_matematiky.pdf 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodologické a pedagogické základy e-learningu 

Typ předmětu 
ZT  

dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování krátkodobých úkolů (z týdne na týden). 
Vypracování návrhu a realizace e-learningového kurzu. 
Úspěšné splnění závěrečného testu. 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, cvičící, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá problematikou principů, metod a forem vzdělávání s různorodou mírou využití prostředků 
ICT. Důraz je kladen na praktickou a dovednostní stránku v nedílné propojenosti s metodickými a didaktickými 
principy práce - sama ideová a koncepční podpora je plně realizována v otevřeném e-learningovém prostředí 
Moodle. 
 
1. E-learning a jeho metodická specifika 
2. Blended learning 
3. Learning Management System (LMS) 
4. Online sociální sítě ve výuce. Virtuální světy ve výuce 
5. Role v e-learningu. Přidělování rolí v LMS 
6. Model ADDIE a jeho využití při tvorbě kurzu 
7. – 8. Adaptivní e-learning. Možnosti adaptace na učební styl studenta 
9. - 10. Hodnocení a evaluace v e-learningu a nástroje pro jejich podporu 
11. Komunikace v e-learningu a nástroje pro její podporu 
12. Tvorba autorského obsahu v LMS 
13. Sdílení výukového obsahu v LMS a jeho specifika 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Zounek, J. a P. Sudický. E-learning: učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2012. ISBN 978-80-7357-903-6. 

Doporučená: 

Drlík, M. Moodle: kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. Brno: Computer Press, 2013. 
ISBN 978-80-251-3759-8. 

Kapounová, J. Přístupy k evaluaci eLearningu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-
7464-121-3. 

Leipert, J. a kol. S počítačem do Evropy.. Brno : Computer Press, 2007. 

Kostolányová, K. Teorie adaptivního e-learningu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-
7464-014-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Multimédia 

Typ předmětu  dop. ročník /semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování a prezentace 6 semestrálních praktických úloh. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Cvičící, konzultace (100 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Multimédia 
Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi multimediálních technologií v práci učitele a 
vybavit je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální povahy. Dále zprostředkovat 
studentům celkový přehled v oblasti multimediálních technologií a předat jim konkrétní praktické zkušenosti 
z jejich tvorby a využití, důraz bude kladen především na praktické užití a kreativní tvorbu při týmové práci.  

1. Digitální fotografie - základní pojmy (rozlišení, datová velikost, barevná hloubka, komprese, výpočty).  
2. Nastavení fotoaparátu, fotografické techniky, přenos fotografií do PC, formáty souborů pro 

fotografie, komprese.  
3. Corel PhotoPaint (Gimp) - úprava fotografií - převzorkování, úprava jasu, kontrastu a intenzity.  
4. Úprava fotografií - oříznutí, druhy výřezů, nástroje Laso a Magnetická hůlka, přenos objektů mezi 

obrázky, koláž, rovnováha barev, režim barev, zaostření, 2D, 3D a speciální efekty, vrstvy, nástroje 
malba a klonování, export do JPG, TIFF.  

5. Vektorová grafika, vytváření grafických útvarů, vrstvení. 
6. Corel Draw (Inkscape) - kreslící nástroje, úpravy objektu, stín, přechod, výplň, obrys.  
7. Řazení a seskupení objektů, 3D efekty, perspektiva, text na křivce, práce s textem, obálka, 

perspektiva, osvětlení, rovinná a prostorová úprava.  
8. Import bitmapových objektů, export vektorové grafiky do bitmapové  
9. Zvuk - základní pojmy (bitrate, frekvence, komprese, ID3, datová velikost, výpočty), zdroje zvuku, 

záznamová média  
10. Audiograbber - přenos zvuku do PC (CD, Line-in nahrávání), audioformáty (WAV, MID, MP3, WMA, 

OGG), kompresní standardy (MPEG-1 Layer 3, OGG), kodéry (Lame), bitrate, ID3-Tagy  
11. Audacity - editace záznamu (střih zvuku, mix zvuků, efekty, odstranění šumu, praskání, fade-in, fade-

out, editace ID3-Tagů, export mezi audioformáty (wav, mp3, ogg)  
12. Video - základní pojmy - rozlišení, komprese, bitrate, kodek. Rozhraní pro přenos videa (HDMI, DV-

FireWire, S-video, A/V), videoformáty (AVI, MP4, MOV, WMV, MKV), použitelné kompresní 
standardy a kodeky (MPEG-4, DivX, XviD, H.264), rozlišení (DVD, HD ready, Full HD, Ultra HD, 4K)  

13. Záznam videa - nastavení digitální kamery, použitelné funkce, záznamová média (miniDV, paměťové 
karty), Pinnacle Studio (Corel Video Studio) - import videa do PC  

14. Pinnacle Studio (Corel Video Studio) - editace videa (střih, přechody, titulky, DVD menu), zvuková 
stopa (import externího zvuku), export videa  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Pexa, P. Principy a využití multimédií. České Budějovice: Moodle PF JU, 2019. Dostupné na 
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=123. 

Doporučená:  



Luther-Arch, C. Authoring Interactive Multimedia. Academic Press, 1994.  

Holsenger, E. Jak pracují multimédia. Ziff-Davis Press, 1994.  

Žára, J. Moderní počítačová grafika. Brno: ComputerPress, 2005. ISBN 80-251-0454-0.  

Serba I., Staudek T. Vizualizace dat a grafická komunikační rozhraní, prezentace na konferenci DATAKON 04. 
2004. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Návrh a vývoj edukačních aplikací 

Typ předmětu 
PZ  

dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 39s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Objektové programování I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Splnění dvou průběžných úkolů (představení analýzy požadavků, představení návrhu aplikace). 
Vytvoření didaktického software použitelného ve výuce, představení vytvořeného software. 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Po zvládnutí základních programovacích technik v předchozím studiu je nutno naučit studenty rozumět 
různým metodikám vývoje software a umět realizovat jednotlivé kroky vývoje v návaznosti na ostatní. 
Studenti pracují na projektu, kde uplatní dřívější znalosti a rozšíří si je o zkušenosti s realizací edukačního 
software od analýzy požadavků až po nasazení v praxi. V rámci předmětu se očekává zvládnutí technické 
stránky vývoje software, pedagogická správnost vytvořeného software je zajišťována zadavatelem software 
z řad pedagogických pracovníků a je konzultována s vedoucím semináře. 
 
1. - 2. Metodiky softwarového vývoje. 
3. - 4. Analýza požadavků zákazníka. 
5. - 6. Design software. 
7. - 8. Implementace software. Správa vývojových verzí. 
9. - 10. Testování a ladění software. 
11. Nasazení software. 
12. Údržba. 
13. Představení a evaluace projektu.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Cripps, P., Eeles, P. Architektura softwaru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 9788025130360. 

Herout, P. Testování pro programátory. České Budějovice: Kopp, 2016. ISBN 978-80-7232-481-1. 

Doporučená: 

Wiegers, K. E. Požadavky na software: Od zadání k architektuře aplikace. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 
978-80-251-1877-1. 

Gunderloy, M. Z kodéra vývojářem: Nástroje a techniky pro opravdové programátory. Brno: Computer Press, 
2007. ISBN 978-80-251-1517-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Objektově orientovaná analýza a design 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Programování II nebo Objektově orientované programování I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student bude postupně předkládat jednotlivé modely. Na závěr vypracuje podklady pro řízení projektu a zkusí 
si realizovat některou část projektu jím navrženou metodou. 

Garant předmětu PhDr. Milan Novák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, cvičící, konzultace (100 %) 

Vyučující 

PhDr. Milan Novák, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Objektově orientovaná analýza a design 
Pro moderní popis různých oblastí lidské činnosti je stále více uplatňováno modelování skutečnosti za pomocí 
objektů a jejich vazeb. Studenti jsou seznámeni s nezbytnou teorií objektového přístupu. Následně procvičí 
konkrétní statické i dynamické modely z oblasti informačních systémů používaných ve školách. Získají tak 
teoretický nadhled nutný pro tvorbu a použití modelů informačních systémů. Velký prostor je věnován 
procvičování objektového myšlení. Jsou zařazeny partie EFEM (Extrémně Efektivního Modelování) tvorba USE 
CASE MODELů, atd. Na závěr je diskutováno konkrétní použití modelů v OOP (Objektově Orientované 
Programování), tvorbě objektových databází, apod. V semestrální práci posluchač navrhne model 
konkrétního subjektu použitelného ve školní praxi. 
 
Obsah: 

1. Úvod do problematiky UML 
2. Základy objektové orientace 
3. Vztahy mezi objekty 
4. Úvod do případů použití 
5. Stavové a sekvenční diagramy 
6. Diagramy komponent a činnost 
7. Práce s diagramy a nasazení 
8. Návrh vzhledu a nasazení systému 
9. Úvod do šablon 
10. Speciální metody jako EFEM atd. 
11. Řízení projektů a správa projektů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
Kravat, I. Objects [online]. http://www.objects.cz/. Valašské Klobouky, 2008.  
Arlow, J., Neustadt, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací - Objektově orientovaná analýza a návrh 
prakticky.. Brno: Computer Press, 2006. 
Arlow, J., Neustadt, I. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací.. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-
947-X.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Objektové programování I 

Typ předmětu ZT dop. ročník /semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích (nejméně 80 %).  
Úspěšné zvládnutí 3 testů v průběhu semestru (potřeba v součtu získat alespoň 50 % bodů; bez opravných 
pokusů).  
Vypracování semestrálního projektu (ů). 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, cvičící, zkoující, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.  -  přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 
RNDr. Hana Havelková – cvičící, příprava testů, konzultace (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Úvodní kurz programování, jehož hlavním cílem je seznámit studenty se základními pojmy, principy a 
technikami objektově orientovaného programování. V kurzu se uplatňuje přístup objects-first a design-
patterns first. Výklad nepředpokládá žádné předběžné znalosti programování nebo nějakého programovacího 
jazyka. 
Obsah: 

1. Ideová východiska přístupu k výuce ve stylu "objects first". Charakteristika programovacího jazyka.  
2. Objekty a třídy. Vytváření objektů, volání metod, parametrizace metod. Datové typy, interakce 

objektů.  
3. Deklarace tříd. Deklarace instančních proměnných, deklarace konstruktorů a instančních metod. 

Přiřazovací příkaz, podmíněný příkaz, lokální proměnné.  
4. Deklarace tříd. Podmíněný příkaz, lokální proměnné. Předávání parametrů při volání metody.  
5. Interakce objektů. Abstrakce a modularizace. Objekty vytvářející objekty, konstruktory. Volání 

interních a externích metod. Používání debuggeru.  
6. Kolekce objektů - úvod. Příkaz cyklu while a iterování přes kolekce.  
7. Pole. Příkazy cyklu typu for a for each  
8. Používání knihovních tříd. Porozumění kódu. Dokumentace tříd, používání knihovních tříd a metod. 

Modifikátory přístupu private a public. Statické proměnné a konstanty.  
9. Testování. Automatizace testů. Ladění.  
10. Design tříd. Charakteristika kvalitního návrhu. Úvod do problematiky koheze a vazby. Duplicita kódu 

a její odstranění. Refactoring.  
11. Dědičnost. Dědičnost v jazyce Java. Podtřídy a podtypy, polymorfní proměnné. Překrývání metod, 

dynamické vyhledávání metod.  
12. Výčtové typy. Třídní metody a metoda main.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná::  

ČADA, O. Objektové programování. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2745-5. 

PECINOVSKÝ, R. Návrhové vzory. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-1582-4. 

PECINOVSKÝ, R. OOP. Naučte se myslet a programovat objektově. Brno: Computer Press, 2010. 
ISBN 978-05-960-0867-3. 

Doporučená: 

MCLAUGHLIN, B., D., POLLICE, G., WEST, D. Head first Object-Oriented Analysis and Design. Sebastopol, CA: 
O'Reilly, 2011. ISBN 978-05-960-0920-8.  



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Oborová asistentská praxe a její reflexe 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13 hod + 0p + 13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Praxe, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexivní schůzka s metodikem praxe po jejím ukončení. 
Předložení a schválení pedagogického deníku – dokumentu obsahujícího datum, čas návštěv a přehled 
materiálů, dokumentujících obsah činnosti. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení praxe, konzultace, vedení semináře, reflexe (100 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem je seznámení studenta se školním prostředím a obsahem práce a činnostmi učitele ve studovaném 
předmětu, systematická podpora a rozvoj kompetencí studentů v oblasti individualizované, diferencované a 
inkluzivní výuky v prostředí základní školy. 
Obsahem praxe jsou především náslechy a pozorování ve výuce, asistentské činnosti ve vztahu k žákovi či 
pedagogovi (příprava pomůcek, instalace a údržba software na poč. učebně, opravování písemných prací, 
příprava skup. vyučování, projektů aj., individuální práce se žáky včetně doučování aj.). 
Studentovi je takto umožněno poznávat různé typy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě – 
např. žáky s poruchami učení, s ADHD, s poruchami autistického spektra, žáky ze znevýhodněného sociálního 
prostředí, žáky nadané, žáky-cizince apod. Zároveň se studenti mohou podílet na práci asistenta učitele. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. 
Praha: Grada. 
Petty, G. (2013)  Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktikum prezentačních dovedností UAI/721 

Typ předmětu 
 

dop. ročník / 
semestr 

-/LS 

Rozsah studijního předmětu 1 týden kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři 

Garant předmětu doc. Ing. Zora Říhová, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

doc. Ing. Zora Říhová, CSc. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz je zaměřen na základní řečnické dovednosti, jako je správná verbální a neverbální komunikace, odbourání 
strachu a nervozity, efektivní uspořádání obsahu a struktury prezentace. Výrazně pomáhá těm, kteří se chtějí 
během svých projevů cítit mnohem lépe, než dosud.  
Obsah kurzu: 

• Zásady správné prezentace, příprava obsahu prezentace, technické prostředky pro prezentaci 

• Analýza vlastních předpokladů pro úspěšnou prezentaci 

• Rozbor základních otázek před prezentací, při prezentaci a po prezentaci 

• Rétorika a hlasová příprava, dýchání 

• Obsah  a struktura prezentace 

• Verbální a neverbální komunikace 

• Přesvědčivé vystupování, jak vzbudit zájem 

• Tréma a její úspěšné zvládnutí 

• Problematika posluchačů 

• Vytvoření elektronické prezentace v MS Powerpointu, šablony, předvolby snímku, animace v 
prezentaci, časování prezentace, multimediální objekty v prezentaci 

• Výběr prezentačních prostředků 

• Trénink modelových situací 
Součástí kurzu rovněž bude brainstorming nad videonahrávkami prezentací jednotlivých studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace: Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-
247-4484-1. 

Doporučená: 

WIEKE, T. Prezentace: jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě., Praha, Grada, 2006, ISBN 80-
247-682-8.  

KOEGEL, TJ. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Brno, Computer Press, 2009, ISBN 
978-80-251-2008-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktikum ICT asistenta 

Typ předmětu  dop. ročník /semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 20 dní kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexivní schůzka s metodikem praxe po jejím ukončení. 
Předložení a schválení pedagogického deníku – dokumentu obsahujícího datum, čas návštěv a přehled 
materiálů, dokumentujících obsah činnosti (fotografie, ukázky prací svěřenců apod.). 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Reflexe, konzultace 

Vyučující 

 

Stručná anotace předmětu 

Souvislá praxe školního ICT specialisty. Obsahem předmětu je odborná práce v oboru ICT, studenti budou 
provádět odbornou praxi s cílem seznámit se se základní problematikou aplikace informačních technologií ve 
školách či vzdělávacích institucích. Studenti se seznámí se školským prostředím z pohledu ICT specialisty 
školy, kam bychom mohli zařadit elektronické zpracování pedagogické dokumentace, komunikaci školy 
s orgány státní správy a rodičovskou veřejností, využití technologií ve výuce, technické zabezpečení 
technologií, možnosti přizpůsobení vzdělávací technologie učitelem, osvojení si odborných dovedností v roli 
asistenta učitele, pomoc při přípravě pomůcek, organizaci a správu školního webu, počítačových učeben, 
správu sítě školy apod. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 

Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 

Doporučená: 

Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. 
Praha: Grada. 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Programování I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 39s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Absolvování tří testů (vytvoření programu a čtení programového kódu s porozuměním). 
Aktivní účast na seminářích (80 %).  

Garant předmětu Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Programování I 
Úvod do programování v blokově orientovaném jazyce používaném na ZŠ. 
Absolvent by měl zvládnout procedurální programování s objektovým přístupem na takové úrovni, aby zvládl 
přechod k vysokoškolsky vedeným kurzům programování v dalších semestrech. Absolvent se zorientuje v 
prostředí blokového programovacího jazyka, bude schopen sestavit a přečíst program a říci, co vykoná, najít a 
opravit chybu v programovém kódu, testovat a ladit program. Porozumí programovým a datovým 
strukturám, řeší programovací problémy. 
1. Blok a program, sestavení programu a jeho ladění 
2. Opakování, podmínka ukončení 
3. Procedury, parametry 
4. Paralelní procesy 
5. Objektový přístup, komunikace mezi objekty 
6.  Vstupy a výstupy 
7. Rozhodování 
8. Grafika, souřadnice 
9. Proměnné, typy, výrazy s proměnnou 
10. Seznamy, příkazy pro práci se seznamy 
11. Vybrané programovací techniky 
12.  Hledání chyby, čtení programu 
13. Využití multimédií při programování 
14. Ovládání hardware (robot, jednočipová deska)  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy. PRIM, 
2019. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice. 
Doporučená: 
Manuály k použitému programovacímu prostředí - online. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Programování II 

Typ předmětu 
ZT  

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Programování I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Úspěšné zvládnutí 3 testů v průběhu semestru (potřeba v součtu získat alespoň 50 % bodů; bez opravných 
pokusů) 
Vypracování 4 průběžných úkolů (potřeba v součtu získat alespoň 50 % bodů) 
Složení písemné zkoušky 

Garant předmětu Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (50 %) 
Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Programování pro učitele II 
Kurz programování, jehož hlavním cílem je seznámit studenty se základními pojmy, principy a technikami 
procedurálního programování a algoritmizace. Výuka probíhá v jazyce Python. 
1. Základní pojmy. Algoritmus. Seznámení s programovacím prostředím. 
2 - 3. Proměnné, typy proměnných, operace s proměnnými podle typu. 
4. Používání metod, práce s balíčky. 
5 - 6. Relační operátory, větvení programu - podmínky a vnořené podmínky. 
7 - 8. Cykly. Cyklus s pevným počtem opakování. 
9 - 11. Jednorozměrné pole. Přístup k prvkům pole, procházení pole pomocí cyklu 
12- 14. Tvorba metod. Parametry metody, návratová hodnota metody. 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BLAHO, A., SALANCI, Ľ. ŠIMANDL, V. Programování v jazyce Python pro střední školy. Učebnice. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020. ISBN 978-80-7394-784-2. Dostupné z: 
https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly 

Doporučená: 

REMEŠ, R. Programujeme v jazyku Python. Č. Budějovice: EF JU, 2008, iv, 78 s. ISBN 9788073941284. 

ELKNER, J. et al. Učíme se programovat v jazyce Python 3. 2013. Dostupné z: http://howto.py.cz/index.htm 

SUMMERFIELD, M. Python 3: Výukový kurz. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2737-7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Programování III 

Typ předmětu 
ZT  

dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Programování II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Úspěšné zvládnutí 3 testů v průběhu semestru (potřeba v součtu získat alespoň 50 % bodů; bez opravných 
pokusů) 
Vypracování a prezentace semestrálního projektu. 

Garant předmětu Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení přednášek, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (50 %) 
Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Programování pro učitele III 
Kurz programování, jehož hlavním cílem je seznámit studenty s pokročilými principy a technikami 
procedurálního programování a základy objektově orientovaného programování. Výuka probíhá v jazyce 
Python. 
1 – 3. Seznamy. Seznamy obsahující data triviálních typů. Přístup k prvkům seznamu. Metody pro práci se 
seznamy. 
4. Operace s textovými řetězci. 
5 - 6. Cyklus typu while. Procházení polí a seznamů pomocí while cyklu. 
7. Výjimky. Ošetřování výjimek. 
8 - 9. Objektově orientovaný přístup. Třídy, instance tříd. Tvorba a použití tříd. 
10. Globální a lokální proměnné. Přístup ke globálním proměnným tříd. 
11. - 13. Seznamy obsahující instance tříd. Operace s instancemi tříd v seznamech. 
14. Prezentace a hodnocení semestrálních projektů 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BLAHO, A., SALANCI, Ľ. ŠIMANDL, V. Programování v jazyce Python pro střední školy. Učebnice. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020. ISBN 978-80-7394-784-2. Dostupné z: 
https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly. 

Doporučená: 

REMEŠ, R. Programujeme v jazyku Python. Č. Budějovice: EF JU, 2008, iv, 78 s. ISBN 9788073941284. 

ELKNER, J. et al. Učíme se programovat v jazyce Python 3. 2013. Dostupné z: http://howto.py.cz/index.htm 

SUMMERFIELD, M. Python 3: Výukový kurz. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2737-7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná praxe ICT asistenta 

Typ předmětu  dop. ročník /semestr  

Rozsah studijního předmětu 0p + 10 hod kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexivní schůzka s metodikem praxe po jejím ukončení. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Reflexe, konzultace 

Vyučující 

 

Stručná anotace předmětu 

Obsahem předmětu je odborná práce v oboru ICT, studenti budou provádět odbornou praxi s cílem seznámit 
se se základní problematikou aplikace informačních technologií ve školách či vzdělávacích institucích. Studenti 
se seznámí se školským prostředím z pohledu ICT specialisty školy, kam bychom mohli zařadit elektronické 
zpracování pedagogické dokumentace, komunikaci školy s orgány státní správy a rodičovskou veřejností, 
využití technologií ve výuce, technické zabezpečení technologií, možnosti přizpůsobení vzdělávací technologie 
učitelem, osvojení si odborných dovedností v roli asistenta učitele, pomoc při přípravě pomůcek, organizaci 
a správu školního webu, počítačových učeben, správu sítě školy apod. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 

Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 

Doporučená: 

Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. 
Praha: Grada. 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Publikování a typografie 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování a prezentace 3 semestrálních praktických projektů – aplikace standardních typografických 
pravidel při formátování textových dokumentů v textových editorech, zpracování textového dokumentu na 
téma „Šablona bakalářské práce“ v prostředí LaTeX a vytvoření šablony prezentace v LaTeX na téma 
„Obhajoba bakalářské práce“. 
Splnění 2 průběžných písemných znalostních testů. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, cvičící, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu 

Publikování a typografie 
Cílem předmět je seznámit studenty s aktuálními typografickými pravidly a technologiemi pro tvorbu 
dokumentace v oboru informačních technologii a naučit je efektivně pracovat s aktuálními technikami sazby 
se zaměřením na formátování dokumentů v systému LaTeX. Součástí výuky předmětu je i téma tvorby 
prezentací a sazba matematických vzorců v LaTeX. 
Obsah: 
1. Obecná typografie, aktuální typografická pravidla.  
2. Sazba písma a odstavců, nadpisy. 
3. Uspořádaný a neuspořádané seznamy, víceúrovňový seznam. 
4. Záhlaví, pata a okraje dokumentu. 
5. Mezery, interpunkce, pomlčky. 
6. Citace, obsah, seznamy literatury obrázků, tabulek a zdrojových kódů. 
7. Sazba obrázků a tabulek. 
8. LaTeX - význam, výhody, software, instalace. 
9. LaTeX – syntaktická pravidla pro psaní kódu, třídy, balíčky. 
10. LaTeX - základní struktura dokumentu. 
11. LaTeX - sazba písma, nadpisů, seznamů, citace, záhlaví a pata. 
12. LaTeX - tabulky, grafika a její formáty, barvy. 
13. LaTeX - odkazy, obsah, matematické vzorce a zdrojové kódy. 
14. LaTeX a tvorba prezentací, třída Beamer. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Pexa, P. Publikování a typografie. České Budějovice: Moodle PF JU, 2019. Dostupné na 
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=2. 

Doporučená:  

A Division of Microsoft Corporation. MSDN Librarary [online].. Microsoft Corporation, 2008. 

Kosek, Jiří. DocBook [online]. 2008. Dostupné na https://www.kosek.cz/xml/db/index.html. 

LATEX - tvorba technických textů. Brno: VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. 

Pech, J. Přehled příkazů LATEXu. České Budějovice: PF JU, 2007. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  



Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Bakalářská práce I 

Typ předmětu 
 

dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce zabývající se cíli a metodikou zamýšlené bakalářské práce, prezentace cílů a metodiky 
zamýšlené bakalářské práce, aktivní docházka 

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem je připravit studenta v teoretické i praktické rovině na tvorbu a řádné odevzdání kvalifikační práce. 
Součástí je společná výuka, individuální konzultace s vedoucím semináře a vedoucím práce. 
1. Odborné nároky na práci. Struktura práce. 
2. Cíle práce. 
3.-4. Metoda práce. Způsoby realizace výzkumu. 
5.-6. Pravidla citování cizích prací. Tvorba citačních záznamů. 
7.-8. Tvorba literárního přehledu. 
9. Formální úprava závěrečných prací. Typografie. 
10.-12. Návštěva setkání, kde studenti vyššího ročníku představují průběh své práce. 
13.-14. Studentské prezentace – představení cílů a metodik jejich bakalářských prací. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

SYNEK, M. a H. SEDLÁČKOVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: 
Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1212-9. 

Doporučená:  

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 
2002. ISBN 80-86292-05-3. 

BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů. Brno, 2011. Dostupné z: 
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf 

FIRSTOVÁ, Z. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Plzeň: Západočeská univerzita 
v Plzni, 2011. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/ 

POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998. Dostupné z: 
http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Bakalářská práce II 

Typ předmětu 
 

dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita – Seminář Bakalářská práce I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Prezentace průběhu vytvářené bakalářské práce, aktivní docházka 

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem je připravit studenta v teoretické i praktické rovině na tvorbu a řádné odevzdání kvalifikační práce. 
Součástí je společná výuka, individuální konzultace s vedoucím semináře a vedoucím práce. 
1.-2. Pravidla obhajob prací. 
3.-4. Zásady přípravy prezentací pro obhajobu. 
5.-14. Studentské prezentace – představení průběhu jejich bakalářských prací – a následná diskuze. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

SYNEK, M. a H. SEDLÁČKOVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: 
Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1212-9. 

Doporučená:  

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 
2002. ISBN 80-86292-05-3. 

POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998. Dostupné z: 
http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teoretická informatika I 

Typ předmětu 
ZT 

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Absolvování testu. 
Aktivní účast na seminářích (80 %).  

Garant předmětu Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení přednášek, zkoušení, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA (50 %) 
Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Principy počítačů. 
Úvodní kurz základních pojmů, principů a informatické terminologie. Student by měl získat znalosti potřebné 
pro další kurzy teoretické (diskrétní matematika, algoritmy, teorie automatů) i aplikované informatiky 
(architektura počítačů, web a grafika). Absolvent bude rozumět základním pojmům používaným 
v informatice. 
1. Data a význam, paměť a velikost 
2. Kódování a redundance 
3. Zobrazení čísel 
4. Kódování textu 
5. Množství informace ve zprávě 
6. Bitmapová grafika, základní pojmy (rozlišení, datová velikost, barevná hloubka, komprese), 
vektorová grafika – reprezentace dat 
7. Audio – základní pojmy (bitrate, frekvence, komprese, datová velikost, výpočty, ID3) 
8. Video – základní pojmy (rozlišení, komprese, bitrate) 
9. Digitalizace – obrazu, zvuku 
10. Komprese dat obecně, ztrátová, neztrátová 
11. Vybrané metody komprese dat - princip 
12. Přenos dat, kontrolní součet 
13. Souborové formáty, grafické formáty 
14. Kryptografie, princip, způsoby šifrování, symetrické a asymetrické šifrování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

LESSNER, D. a kol. Základy informatiky pro střední školy. PRIM, 2019. Dostupné z 
https://imysleni.cz/ucebnice. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teoretická informatika II 

Typ předmětu 
ZT  

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích (100 %). 
Splnění každého ze dvou zápočtových testů na minimálně 55%. 
Písemná práce ke zkoušce minimálně 55% 

Garant předmětu Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (50%) 
Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Diskrétní matematika 
Kurz je zaměřen na seznámení studentů s vybranými pojmy, metodami a modely diskrétní matematiky se 
zaměřením na základy teorie grafů, včetně ukázek aplikací. V rámci cvičení jsou probíraná témata důkladně 
procvičena. 
 
1. Hypergrafy 
2. Relace 
3. Relační objekty, zobrazení 
4. Barvení a kopírování 
5. Systémy transformací 
6. Základní pojmy teorie grafů 
7. Eulerovské tahy, Hamiltonovské cesty a kružnice  
8. Cestování v grafu 
9. Aplikace úloh o cestách 
10. Stromy, kostry grafů  
11. Problém nejkratší cesty 
12. Toky v grafu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

MATOUŠEK, J., NEŠETŘIL, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. 4., upr. a dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2009. 

Nýdl, V. Diskrétní matematika v příkladech, díl I.. České Budějovice: PF JU, 2006. 

Nýdl, V. Diskrétní matematika v příkladech, díl 2.. České Budějovice: PF JU, 2007. 

DEMEL, Jiří. Grafy a jejich aplikace. Praha: Academia, 2002. 

 

Doporučená: 

LEWIS, Harry. Essential discrete mathematics for computer science. Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2019. ISBN 978-0691179292. 

DEO, Narsingh. Graph theory with applications to engineering & computer science. Dover edition. Mineola, 
New York: Dover Publications, 2016. 

E-learningové kurzy: Veškeré studijní materiály jsou přístupné ve výukovém systému Pedagogické fakulty 
Moodle (http://moodle.pf.jcu.cz). 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teoretická informatika III 

Typ předmětu 
ZT  

dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 39c kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Získání potřebného počtu bodů v průběhu semestru za malé semestrální práce zaměřené na probíranou 
problematiku, vypracování seminárního projektu 

Garant předmětu Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (50%) 
Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Algoritmy a datové struktury 
Cílem předmětu je seznámení se základními algoritmy a metodami návrhu algoritmů. 
Studenti si v rámci předmětu aktivně osvojí základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. 
Během kurzu se seznámí se základními abstraktními datovými typy (pole, seznam, strom, slovník), s často 
používanými algoritmy (řazení, grafové algoritmy, vyhledávání v textu) a dále s metodami návrhu algoritmů 
(rozděl a panuj, hladový algoritmus, dynamické programování). Pro absolvování předmětu je vhodná znalost 
jazyka Python, C# nebo Java.  
 
Sylabus: 
1. Úvod do algoritmů, definice, základní přístupy. 
2. Časová a prostorová složitost 
3. Datové struktury - kompaktní a spojové seznamy, zásobník, fronta, halda. 
4. Algoritmy řazení a vyhledávání 
5. Vyhledávací stromy - BST, AVL, red-black stromy 
6. Grafové algoritmy – reprezentace grafu v počítači, procházení grafu, nejkratší cesta 
7. Grafové algoritmy - minimální kostra, toky v grafu 
8. Vyhledávání v textu 
9. Návrh algoritmů - Rozděl a panuj 
10. Návrh algoritmů - Hladový algoritmus 
11. Návrh algoritmů - Dynamické programování 
12. Těžké problémy - NP-úplné problémy, Aproximační algoritmy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

MAREŠ, M., VALLA, T. Průvodce labyrintem algoritmů. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2017. CZ.NIC. (dostupné na: 
https://knihy.nic.cz/files/edice/pruvodce_labyrintem_algoritmu.pdf). 

PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha, Grada, 2012, 2. vydání. 

WRÓBLEWSKI, P. Algoritmy. Brno: Computer Press, 2015. 

Doporučená: 

MILKOVÁ, E., BERÁNEK, L., VOBORNÍK, P. Algorithms: Explanation, Exercises and Visualization of the Basic 
Algorithmic Constructions. Gaudeamus, Hradec Králové, 2009. 

WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1988. 

EDMONDS, J. How to think about  algorithms. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 



SEDGEWICK, R. Algoritmy v C. Addison Wesley/Softpress, 1999/ 2003. 

KLEINBERG, J., TARDOS, E. Algorithm design. Boston: Pearson, 2006. 

 

E-learningové kurzy: Veškeré studijní materiály jsou přístupné ve výukovém systému Pedagogické fakulty 
Moodle (http://moodle.pf.jcu.cz). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Terénní pedagogická praxe 

Typ předmětu  dop. ročník /semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 30hod kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexivní schůzka s metodikem praxe po jejím ukončení. 
Předložení a schválení pedagogického deníku – dokumentu obsahujícího datum, čas návštěv a přehled 
materiálů, dokumentujících obsah činnosti (fotografie, ukázky prací svěřenců apod.). 

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Reflexe, konzultace 

Vyučující 

 

Stručná anotace předmětu 

Terénní pedagogická praxe 
Terénní praxi je možno konat na školách nebo ve vzdělávacích institucích služeb formou pravidelné docházky 
každý týden, formou projektu nebo bloku výuky podle potřeb výchovné či vzdělávací instituce.  
Student během roku pravidelně vede zájmový kroužek nebo oddíl se zaměřením na počítače, informatiku, 
programování nebo robotiku, přímo pracuje s dětmi věku od 11 do 15 let. Může jít i o práci na nějakém 
jednorázovém projektu (olympiáda, dětský tábor), pokud budou splněny ostatní podmínky a bude dostatečně 
obsažný. 
Student si sám vybere skupinu dětí (školní nebo zájmový kroužek) pod nějakou školní či výchovně-vzdělávací 
institucí (škola, Dům dětí a mládeže, technické centrum) a přímo pracuje s mládeží ve věku 2. stupně ZŠ. 
Cílem je získat zkušenosti s prací s dětmi, s vedením dětské skupiny a plánováním její činnosti.  
Student o své praxi vede deník, který spolu s potvrzením od zodpovědné osoby z dané instituce předloží po 
absolvování praxe metodikovi praxe. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. 
Praha: Grada. 
Petty, G. (2013)  Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tvorba e-learningových materiálů 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vytvoření plnohodnotného výukového materiálu v systému Moodle na základě zadání některého ze 
spolupracujících vyučujících. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %)  

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s principy tvorby výukových materiálů podle současných 
standardů s využitím autorského systému Moodle. Student získá představu o problematice e-learningu, 
možnostech, využití a aplikací do výuky i všeobecný přehled o možnostech elektronické podpory výuky 
v podobě blended learningu. Student by měl umět navrhnout výukový elektronicky zpracovaný materiály pro 
různé formy studia podle pravidel přístupnosti a validity. V průběhu celého kurzu studenti plní úkoly, které 
povedou k vytvoření elektronického výukového materiálu na zadané téma v systému Moodle, jednotlivé 
úkoly prověřují dílčí fáze instruktážního modelu projektování výuky ADDIE. 

1. Pojmy e-earningu.  
2. E-learning ve vztahu k formám výuky  
3. Autorské systémy pro podporu výuky  
4. Návrhové vzory pro výukové materiály  
5. Struktura výukových materiálů  
6. Výukové materiály pro distanční/kombinované studium  
7. Příprava výukových objektů  
8. Sdílení výukových objektů  
9. Nástroje pro zpětnou vazbu  
10. Implementace výukového systému  
11. Diagnostické nástroje pro hodnocení elektronických výukových materiálů  
12. Vlastní návrh výukového materiálu  
13. Realizace výukového materiálu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Pexa, P. Tvorba e-learningových materiálů. České Budějovice: Moodle PF JU, 2020. Dostupné na 
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=13. 
Doporučená:  
EAMOS - výukový systém [online]. Tvorba elearnignových materiálů.. 2004. 
ELEARNING [online]. ROI - efektivita elearningu.. 2006. 
Macromedia. Getting started with e-learning. 1st edition.. Townsend St. San Francisco, 2001. 
WVC - webcastingový systém [online].. 2004. 
KVĚTOŇ, K. Základy on-line výuky a eLearningu. 1. vyd.. Praha : Belcom, 2003. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do studia médií 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test, četba zadaných textů, aktivita v seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům základní vhled do oblasti mediální komunikace, který poslouží jako 
nástroj pro orientaci ve světě médií i jako podklad pro další studium médií. Úvodní část kurzu se zaměří na 
vymezení základních pojmů a konceptů souvisejících s oblastí médií a komunikace a na metody a techniky 
výzkumu mediální komunikace. Následně se kurz věnuje jednotlivým složkám mediální komunikace (produkce 
mediálních obsahů, mediální organizace, mediální obsahy, mediální publika a účinky médií) a přibližují je 
v širším společenském a dějinném kontextu. Absolventi kurzu by měli být schopni netriviálního a 
vícerozměrného uvažování o světě médií a mediálních sdělení. 

Obsah kurzu: 
1.-2. Základní typologie médií a komunikace. Masová média a nová (digitální, síťová) média. Studium médií 
v historické a interdisciplinární perspektivě. 
3. Základní metody a techniky zkoumání mediální komunikace. 
4.-5. Média a modernita: nástin vývoje mediální komunikace. 
6.-7. Mediální produkce. 
8.-9. Zpravodajství v médiích. 
10. Média a politická komunikace. 
11. Typologie mediálních publik. 
12. Účinky médií. 
13. Děti, dospívající a média: mezi pasivní konzumací a aktivním užíváním. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Masová média. Portál, Praha 2009. 

MORAVEC, V. Média v tekutých časech. Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Academia, Praha 2016. 

McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace (4. rozšířené a přepracované vydání). Portál, Praha 2009. 

Doporučená: 

BURTON, G. B., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Barrister and Principal, Praha 2001. 

CROTEAU, D., HOYNESS, W. Media/Society. Technology, Industry, Content, and Users. 6th Edition. London, 
Sage 2019.  

DEUZE, M. Media life. Život v médiích. Karolinum, Praha 2015. 

GILES, D. Psychologie médií. Grada, Praha 2012. 

JAKUBOWICZ, K. Média a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů. Masarykova univerzita, Brno 
2017. 

ORLEBAR, J. Kniha o televizi. NAMU, Praha 2012. 

POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy. Mladá fronta, Praha 1999. 



PROKOP, D. Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Karolinum, Praha 2005.  

SEDLÁKOVÁ, R. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Grada, Praha 2014. 

THOMPSON, J. Média a modernita. Karolinum, Praha 2004. 

TUROW, J. Media Today. Mass Communication in a Converging World. 7th Edition. New York, Routledge 
2020. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vzdělávání dospělých 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Prezentace výstupů studentů, závěrečné kolokvium a hodnocení. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.   

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení přednášek, seminářů, zkoušení, konzultace (100 %) 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je představit posluchačům principy vzdělávání dospělých, které mohou uplatnit ve své 
lektorské, instruktorské či poradenské práci, při asistování učitelům a dalším dospělých v procesu 
implementace systémů elektronické podpory vzdělávání ve školách či v dalším prostředí. Posluchači získají 
přehled o koncepčních otázkách rozvoje vzdělávání dospělých, budou rozvíjeny pedagogicko-psychologické 
a didaktické kompetence ve vztahu k přípravě, realizaci a evaluaci vlastní výuky. 
 
Témata: 
Přednášky 
1 – 2 Role lektora ve vzdělávání dospělých (znaky, determinanty proměn, vzdělávací dráha, struktura rolí a 
činností, kompetence lektora).  
2 – 3 Dospělí posluchači a vzdělávání, specifika vzdělávání a motivace dospělých posluchačů (role, motivace, 
přístupy ke studiu, kognitivní styly).  
4 – 5 Teoretické a praktické otázky výuky dospělých, konvenční a netradiční formy, aktivizující metody, 
strategie založené na individualizaci. 
6 – 7 Vyučovací metody a jejich aplikace v prostředí práce s dospělými posluchači, příklady jednotlivých 
metod a zásad jejich využívání. 
8 – 9 Vedení instruktáže a asistování při rozvoji dovedností dospělých při práci s IT technikou ve vzdělávání.  
10 – 11 Verbální a nonverbální komunikace v práci lektora, techniky sebeprezentace. 
12 Zátěžové komunikační situace při výuce na vysoké škole.  
13 Zátěž a stres a jeho zvládání v kontextu lektorské práce.  
Semináře 
1 – 2 Rétorika (prvky vystoupení ve vzdělávání dospělých). 
3 – 5 Prezentace (od přípravy k vystoupení). 
6 – 7 Typy prezentace a principy jejich zpracování. 
8 Sestavení prezentace – strukturování informací. 
9 – 13 Trénink prezentačních dovedností v kontextu práce s dospělými posluchači. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

KELLER, J., TVRDÝ, L. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Slon 2008. 

KOHOUT, J. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press, 1995. 

LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. 

MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: 2001. 

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: Kodex 1998. 



MUŽÍK, J.: Androdikatika. Praha:  FF UK 2004. 

MUŽÍK, J.: Didaktika profesního vzdělávání dospělých.  Plzeň: Fraus, 2005. 

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha:  Portál, 1994. 

POSPÍŠIL, D. Pedagogika dospělých, andragogika. Praha 2001. 

VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha:  Pedagogická fakulta UK, 2002.  

Doporučená: 

HÁJKOVÁ E. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2010. 

KRAUS J. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2010.  

BUCHTOVÁ B. Rétorika. Praha: Grada Publishing, 2006.   

ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Vydání   3., dopl. 
vyd. Praha : Grada, 2009 .  

HIERHOLD, E.  Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing, 2005.   

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Webové technologie I 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování a prezentace semestrálního praktického projektu – responzivní webové stránka na vlastní téma, 
formátované pomocí externě připojených CSS, validní v HTML5 a optimalizované pro vyhledávací služby 
(SEO). 
Splnění 2 průběžných písemných znalostních testů. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu 

Webové technologie - úvod 
Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet responzivní, validní, přístupné a optimalizované webové stránky a 
tyto stránky publikovat a spravovat na internetovém serveru. Dále studenty seznámit s aktuálními 
technologiemi pro tvorbu moderních webů - dostupnými redakčními systémy, datovým jazykem HTML5, 
kaskádovými styly CSS3 pro formátování webu a možnostmi využití JavaScriptu. Součástí výuky předmětu je i 
téma formátování webových prezentací pro mobilní zařízení formou tzv. responzivity. 
Obsah: 
1. Základní pojmy internetu (webserver, IP adresa, DNS, URL, domény, TLD), umístění stránek na linuxovém 
serveru (webhosting, FTP), software na tvorbu WWW stránek.  
2. Webové systémy pro správu obsahu (CMS - content management systems, redakční systémy), přehled 
(Joomla, Drupal, WordPress, Webnode.cz).  
3. Jazyk HTML5 - syntaktická pravidla, příkazy, základní struktura webové stránky, optimalizace webu (SEO), 
přístupnost webu (Best practice, Blind Friendly techniky).  
4. Hlavička stránky, meta elementy. Tělo stránky, nastavení parametrů (okraje, pozadí, barvy).  
5. Formátování textu na stránce (velikost, barva, fonty, řezy, nadpisy). Komentáře, symboly (zástupné entity), 
seznamy a výčty (uspořádaný a neuspořádaný seznam).  
6. Tvorba odkazů (hyperlinků), druhy odkazů.  
7. Fotografie a grafika na webové stránce, aktuální grafické webové formáty (JPG, PNG, WEBP).   
8. Tabulky, sloupcová sazba webu a webová fotoalba pomocí tabulek. 
9. Multimédia na webu, aktuální multimediální webové formáty (WEBM). Formuláře, HTML5 Forms. 
10. JavaScript na webové stránce, příklady. 
11. Syntaktická pravidla jazyka CSS3 (selektory, deklarace, třídy, pseudotřídy, identifikátory, dědičnost).  
12. Vlastnosti barev a pozadí. Vlastnosti textu a písma. Vlastnosti boxů a bloků.  
13. Klasifikační vlastnosti, prvky typu in-line a block. Lokalizace objektů na stránce, pozicování, 3D vrstvy na 
webu.  
14. Tvorba responzivních webů pro mobilní zařízení. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Pexa, P. Správa a navrhování edukačního webu I. České Budějovice: Moodle PF JU, 2019. Dostupné na 
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=24 

Pexa, P. Správa a navrhování edukačního webu II. České Budějovice: Moodle PF JU, 2019. Dostupné na 
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=20 



Doporučená:  

Hlavenka, J. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní Website. 7. vyd.. Brno: Computer Press, 2005. 

Holzschlag, Molly, E. HTML a CSS, jdi do toho. Praha: Grada, 2006. 

Morkes, D. Java Script - praktické příklady. Praha: Grada, 2002. 

Staníček, P. CSS - Hotová řešení. Brno: Computer Press, 2006. 

Zeldman, Jeffrey. Tvorba webů podle standardů (XHTML, CSS, DOM, ECMASkript). Brno: Computer Press, 
2004. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Webové technologie II 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Webové technologie I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vyřešení a naprogramování zadaných úloh. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Programování v JavaScriptu 
Cílem předmětu je seznámení se základy programování v jazyce JavaScript. 
Obsah: 

1. Prostředky a způsob zápisu jazyka, vizualizace, začlenění do HTML, reakce na události. 
2. Používání proměnných, tvorba polí, funkcí. 
3. Větvení, cykly, ovládání oken, datum a čas. 
4. Formuláře a jejich ošetření. 
5. Regulární výrazy. 
6. Kultura psaní zdrojového kódu - odsazení, zalamování, nazývání proměnných, psaní komentářů. 
7. Znovupoužitelnost kódu a tvorba procedur. 
8. Základy objektového programování. 
9. Kreslení pomocí značky canvas z HTML5. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Yank, K., Adams, C.  Začínáme s JavaScriptem: Základy programování, webové formuláře, DOM a Ajax. Brno: 
Zoner Press, 2009. ISBN 8086815947. 

Janovský, D. Jak psát web. 2019. Dostupné z: https://www.jakpsatweb.cz/ 

Doporučená:  

JavaScript. In: Tvorba-webu.cz. 2008. Dostupné z: https://www.tvorba-webu.cz/javascript/ 

Hassman, M. Začínáme s HTML5 canvasem. In: Zdroják..cz. 2009. Dostupné z: 
https://www.zdrojak.cz/clanky/zaciname-z-html5-canvasem/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Webové technologie III 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr -/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Webové technologie I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vytvoření samostatného modulu pro zvolený projekt, na kterém budou v součinnosti pracovat všichni 
studenti 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (50 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (50 %) 
RNDr. Hana Havelková (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

PHP 
Cílem je seznámení s tvorbou interaktivních www stránek pomocí technologií dynamického programování na 
internetu. Základ tvoří jazyk PHP 5, který poskytuje rychlý a výkonný nástroj pro realizaci středně náročných 
projektů s možností široké aplikace. Součástí kurzu je i základ správy a práce s databázovým systémem 
MySQL. Při seznamování s technologií dynamického programování bude kladen důraz na poslední trendy 
v oblasti přístupnosti, validity, kompatibility, aplikace trendů SEO a pravidel W3C. 
Obsah: 

1. Přehled dynamických technologií, instalace PHP, MySQL 
2. Správa MySQL prostřednictvím phpmyadminu 
3. Základy syntaxe PHP 
4. Návrh zvoleného modulárního systému (Case, UML)  
5. Syntaxe - pole, cykly, podmínky  
6. Syntaxe - funkce, objektový model PHP 
7. Funkce pro práci s databází 
8. Využití společného kódu  
9. Metody šablonovacích systémů  
10. Ošetřování výjimek  
11. Návrh samostatného modulu  
12. Práce na samostatném modulu  
13. Týmová spolupráce na zprovoznění systému 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Welling, L., Thomson, L. PHP a MySQL. Kompletní průvodce vývojáře.. Brno: ComputerPress, 2017. 
 ISBN 9788025148921 

Doporučená: 

Interval [online]. Zoner software, s.r.o..  

Maslakowski, M. Naučte se MySQL za 21 dní.. Computer Press, 2001.  

Lane, D. - Williams, H., E. PHP a MySQL Vytváříme webové databázové aplikace. Brno: Computer Press, 2002.  
ISBN 80-7226-760-4 

PHP [online]. Open Source Community.  

Castagnetto. PHP programujeme profesionálně. 2., opr. a aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 
ISBN 80-7226-310-2 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 



Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce bakalářské práce 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 
Seminář Bakalářská práce I 
Seminář Bakalářská práce II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Předložení hotové bakalářské práce, korektury a závěrečná redakce bakalářské práce 

Garant předmětu vedoucí BP 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

Vedoucí bakalářské práce 

Stručná anotace předmětu 

1. Předložení hotové bakalářské práce ke kontrole vedoucímu práce. 
2. Vypracování definitivní verze bakalářské práce. 
3. Ve stanoveném termínu v souladu s harmonogramem studijního roku odevzdání bakalářské práce: 
  - v elektronické formě jako soubor PDF do STAGu, 
  - v tištěné formě na sekretariát katedry. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG. Pedagogická 
fakulta JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. Dostupné z: 
https://www.pf.jcu.cz/documents/pokyny-el_podoba_zaverecnych_praci.php 

Kvalifikační práce - titulní strana. Pedagogická fakulta JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, 2013. Dostupné z: https://www.pf.jcu.cz/education/kvalifikacni_prace-titul.php 

Doporučená:  

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, 2012. Dostupné z: http://www.jcu.cz/o-univerzite/pro-
zamestnance/jednotny-vizualni-styl-univerzity/manual-vizualniho-
stylu/manual_JU.pdf/@@download/file/manual_JU.pdf 

SYNEK, M. a H. SEDLÁČKOVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: 
Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1212-9. 

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 
2002. ISBN 80-86292-05-3. 

 BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů. Brno, 2011. Dostupné z: 
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf 

FIRSTOVÁ, Z. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Plzeň: Západočeská univerzita 
v Plzni, 2011. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/ 

POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998. Dostupné z: 
http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

Přehled personálního zabezpečení  

 

doc. Ing. Beránek Ladislav CSc., MBA 

Mgr. Blažek Vojtěch 

MgA. Brožka Petr, Ph.D. 

Mgr. Dobiáš Václav, Ph.D. 

RNDr. Havelková Hana 

Mgr. Klementová Kateřina 

Mgr. Klofáč Patrik 

PhDr. Novák Milan, Ph.D. 

PaedDr. Pexa Petr, Ph.D. 

PhDr. Procházka Miroslav, Ph.D. 

doc. Ing. Říhová Zora, CSc. 

Mgr. Staněk Jakub 

Mgr. Šebeš Marek, Ph.D. 

Ing. Šerý Michal, Ph.D. 

Mgr. Šimandl Václav, Ph.D. 

doc. PaedDr. Vaníček Jiří, Ph.D. 

Mgr. Vochozka Vladimír, Ph.D. 

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Ladislav Beránek Tituly doc., Ing., CSc., MBA 
Rok narození 1957 typ vztahu k VŠ pp rozsah 57 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 17 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 

Databáze I – garant, vedení seminářů, konzultace (50 %) 
Databáze II – garant, přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 
Teoretická informatika I – garant, přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 
Teoretická informatika II – garant, přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 
Teoretická informatika III – garant, přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

ČVUT Praha, Automatizované systémy řízení, ukončení 1983 
ČVUT Praha, 4 roky – interní doktorand, ukončení doktorského studia v roce 1987 v oboru Automatizované 
systémy řízení 
Studium MBA na Nottingham University – ukončeno v roce 2000 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

ČSAV, Brno, 3 roky – výzkumný pracovník;  
VUT Brno, 4 roky – odborný asistent;  
Jihočeská plynárenská, České Budějovice, 6 let;  
Hewlett-Packard, Praha, 2 roky;  
ČSOB, Praha 1 rok  
1996-dosud Pedagogická fakulta JU (různé typy úvazků na Katedře informatiky PF – od 1996 částečný úvazek, 
2004-2008 plný úvazek, od AR 2008/2009 částečný úvazek),  
Od AR 2008/2009-dosud Ekonomická fakulta JU – odborný asistent, od roku 2012 docent na Katedře 
informatiky. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 57 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 26 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

bez autocitací 
Systémové inženýrství a informatika 2012 Univerzita H. Králové WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 55 44 15 

   

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: 

• BERANEK, L.; REMES, R. (2021) The Use of a Game Theory Model to Explore the Emergence of 
Core/Periphery Structure in Networks and Its Symmetry. Symmetry, roč. 13, č. 7, s. 1214. 
https://doi.org/10.3390/sym13071214. (podíl 75%) 

• BERANEK, L.; REMES, R. (2020) Distribution of Node Characteristics in Evolving Tripartite Network. 
Entropy,  roč. 22, č. 3, s. 263; https://doi.org/10.3390/e22030263. https://www.mdpi.com/1099-
4300/22/3/263. (podíl 75%) 



• BERÁNEK, L. (2018) An empirical investigation of factors that influence commitment and active 
participation in in-house affiliate marketing network, International Journal of Electronic Business, roč. 
14, č. 3, s. 189-211. 

• KNÍŽEK, J., BERANEK, L., BOUCHAL, P., VOJTESEK, B., NENUTIL, R., KUBA, M., PAVLISKA, L., PROCHAZKA, 
V. (2017) Computation of kovanic’s expectedness distributions with the help of parallel computing – 
basic version (with special references of health and environment). International Journal of Ecological 
Economics and Statistics, roč. 38, č. 1, s. 97-119. (30%) 

• PAVLISKA, L., KNÍŽEK, J., PROCHÁZKA, V., BOUCHAL, P., VOJTĚŠEK, B., NENUTIL, R., BERÁNEK, L. (2016) 
Gnostical “t-tests” – Promising Evaluation Method of Some Medicine and Biological Data. 
International Journal of Ecological Economics & Statistics, roč. 37, č. 1, s. 80-94. ISSN 0973-1385. (25%) 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• MILKOVÁ, E., BERÁNEK, L., VOBORNÍK, P. Algorithms - Explanation, Exercises and Visualization of the 
Basic Algorithmic Constructions. Gaudeamus, Hradec Králové, 2009, pp. 114 (25%) 

• KNÍŽEK, J., BERÁNEK, L., P. BOUCHAL, VOJTĚŠEK, B., NENUTIL, R., TOMŠÍK. Summary of Algorithmic 
Fragments For Statistical Identification of Markers From a Set of Spectral Courses. Clinician and 
Technology. 2013, roč. 43, č. 3, 30 - 35. (30%) 

• BERÁNEK, L. Estimation of ground truth from multiple sources. In: Mendel 2013: 19th international 
conference on soft computing: June 26-28, 2012, Brno, Czech republic. 1st ed. Brno: Brno University 
of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, s. 326-330. ISBN 978-80-214-4755-4. 

• BERÁNEK, L., REMEŠ, R. Experience with automatic testing system in teaching C programming. 
Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017, 
Praha, 8. - 9. červen, 17 – 24. 

Působení v zahraničí 

University of Manchester Institute of Science and Technology – 1993 – doba pobytu 2 měsíce – práce na 
výzkumném grantu, který byl zaměřen na otázky řízení a simulace v chemickém průmyslu  

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Vojtěch Blažek Tituly Mgr. 

Rok narození 1987 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 08/24 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy 08/24 

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 

Geoinformatika – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2006–2011: Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; studijní 
obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ (zeměpis - přírodopis a pěstitelství). 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011–2016: Generali pojišťovna a.s., Výhradní pojišťovací agent 
2012–2016: Nebe s.r.o., Operátor GIS 
2014–2018: Katedra geografie PF JU, Externí vyučující GIS 
2018-dosud: Katedra geografie PF JU, vyučující 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 7 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 
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 1 0 4 

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone 
applications: Mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian 
Geographical Reports 28, No. 4  

• Blažek, V., Prener, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické 
rozhledy, 29(5), 20–23. 

• Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography 
from the Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central 
European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Petr Brožka Tituly MgA., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp 
rozsah 

40 
do kdy 

N 

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

   

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

Estetika v užité počítačové grafice UAI/765 – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1996 – 2002 FaVU VUT v Brně; Intermédia - ateliér Prof. Petra Kvíčaly 

2010 – 2015 postgraduální studium FaVU VUT 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2002 – 2004 Práce grafického designéra. Volná tvorba. 
2004 – 2009 Učitel. SUPŠ sv. Aněžky České v Českém Krumlově 
2009 – KVV PF JCU. Odborný asistent. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 15 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Václav Dobiáš Tituly Mgr., Ph.D. 
Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Matematika pro informatiky – garant, přednášející, cvičící, zkoušející, konzultace (100 %) 
Seminář Bakalářská práce I – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Seminář Bakalářská práce II – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Teoretická informatika I – vedení semináře, příprava testů, konzultace (50 %) 
Teoretická informatika II – cvičící, příprava testů, konzultace (50 %) 
Teoretická informatika III – cvičící, příprava testů, konzultace (50 %) 
Terénní pedagogická praxe – garant, reflexe, konzultace 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Mgr. 2003 – 2008 PF JČU obor učitelství matematiky, počítačů a dílen pro 2. stupeň ZŠ 
Ph.D. 2012 – 2019 Doktorské studium: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání na PF JČU 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008–2010 Učitel na ZŠ Bezno 
2012–2012 Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín 
2012–2017 VŠTE v Českých Budějovicích 
2017–dosud Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, JČU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 
Počet vedených obhájených diplomových prací:  
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 2 3 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: 

• ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., DITRYCH, M.Using Mobile Devices in Grammar School Lessons. In: 
Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 
[online]. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 
2020, s. 279-286. ISBN: 978-80-213-3022-1, ISSN: 2336-744X. Dostupné z: https://erie.v2.czu.cz/en/r-
15999-proceedings-2020 

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

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

• ŠIMANDL, V., ŠERÝ, M., DOBIÁŠ, V. Using semantic differential for measuring changes in understanding 
selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. 



Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of 
Mechanical Engeneering, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2. 

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

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• DOBIÁŠ, V. Real Use of Digital Technologies in Preschool Education. In: Didinfo 2020 [online]. Liberec: 
TUL, 2020, s. 30-37. ISBN: 978-80-7494-532-8, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: 
http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/Didinfo_2020.pdf 

• DOBIÁŠ, V. Vztah učitelů mateřských škol k využívání digitálních technologií při přímé pedagogické 
činnosti. In: Didinfo 2021 [online]. Banská Bystrica: TUL, 2021, s. 64-68. ISBN: 978-80-557-1823-1, 
ISSN: 2454-051X. Dostupné z: 
http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/DIDINFO_2021_zbornik.pdf 

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

• TAČR TL030oo222 - Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů. 
Spoluřešitel projektu. 2020-2023. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Hana Havelková Tituly RNDr. 

Rok narození 1958 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do kdy 08/22 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 20 do kdy 08/22 

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 

Objektové programování I – cvičící, příprava testů, konzultace (50 %) 
Webové technologie III – cvičící, příprava testů, konzultace (50 %)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

1982 – UK Praha, fakulta matematicko-fyzikální – obor matematická analýza (RNDr.) 
1986 – PF JČU České Budějovice – DPS 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1983 – 1984 SOU MH, obchodu a služeb, Suché Vrbné, České Budějovice, učitel matematiky a chemie 
1984 – 2006 Obchodní akademie a Gymnázium, Kaplice, učitel odborných IT předmětů a matematiky 
1997 – 2004 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, odborný asistent 
2005 – 2008 Gymnázium Český Krumlov, učitel matematiky a IT 
2008 – 2009 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, lektor 
2009 – dosud Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• HAVELKOVÁ H. Algorithmic And Application Computer Skills of Secondary School Graduates. Journal of 
Technology and Information [online]. 2017, 9(1), 109-121 [cit. 2018-02-28]. DOI: 10.5507/jtie.2016.017. 
ISSN 1803537X. Dostupné z: http://jtie.upol.cz/doi/10.5507/jtie.2016.017.html 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Kateřina Klementová Tituly Mgr. 

Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 08/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy 08/23 

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

   

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

Anglický jazyk pro ICT I – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Anglický jazyk pro ICT II - garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2020  PhD.  studium, anglická lingvistika, MUNI 
2014-2015 PF JCU, DVPP 
1997-2003 PF JCU, Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1999-2005 Gaudeo CB, lektorka 
2005-2009 ČSA a.s., obsluha letů  
2009-dosud  OSVČ, lektorka 
2017-2019 MMCE CZ s.r.o., customer contact 
2019-dosud PF JCU, vyučující 

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 0 0 0 

   

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

 

 
 

Působení v zahraničí 

. 

Podpis   Datum  

   



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Patrik Klofáč Tituly Mgr. 

Rok narození 1991 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do kdy 08/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp 
rozsah 

20 
do kdy 

08/23 

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 

Edukační robotika – cvičící, konzultace (50 %) 
Databáze I – vedení semináře, konzultace (50 %) 
Databáze II – vedení semináře, konzultace (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2013-2016: tříleté bakalářské jednooborové studium Informační technologie a e-learning na PF JČ v ČB 
2016-2018: dvouleté navazující dvouoborové studium Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních 
škol 
2018-dosud: doktorské studium Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, PF JČU  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2018–2020: učitel fyziky a informatiky na ZŠ a MŠ Dobrá Voda u ČB. 
2020–dosud: odborný asistent na katedře informatiky JCU 

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 0 0 0 

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• DOBIÁŠ Václav, REMEŠ Radim a KLOFÁČ Patrik (Eds.) 2020. Sborník konference PRIT 2020 [DVD]. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-805-4. 

• KLOFÁČ, P. Ozobot v hodinách matematiky a fyziky. In: Konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 47-51. ISBN 978-80-7394-795-
8. 

• KLOFÁČ, P. Badatelsky orientovaná výuka robotiky. In: Pedagogical Research on Information 
Technology. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7394-
758-3. 

• ŠIMANDL, V., KLOFÁČ, P. Využití Wi-Fi sítí na základních školách. In Journal of Technology and 
Information Education. 2017, 9(1), s. 213-222. ISSN 1803-537X. http://doi.org/10.5507/jtie.2017.017 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Milan Novák Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp rozsah 50 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp 
rozsah 

10 
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 

Objektově orientovaná analýza a design – garant, přednášející, cvičící, zkoušející, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000 Mgr., PF JU České Budějovice, učitelství fyzika – výpočetní technika pro SŠ. 
2005 Rigorózní zkouška pro získání titulu PhDr. na Pedf UK Praha. 
2007 Ph.D., obhajoba disertační práce „Využití webcastingových systémů ve vzdělávání“, PedF UK Praha 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1998–2000 Soukromá vyšší odborná škola a obchodní akademie, České Budějovice, externí učitel. 
2002–2003 PedF UK Praha, externí učitel. 
2003–9/2012 PF JU Č. Budějovice, katedra informatiky, odborný asistent. 
10/2012–dosud PřF JU Č. Budějovice, Ústav aplikované informatiky, odborný asistent. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 28 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 5 
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 0 4 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: 

• PECH, Jiří, Milan NOVÁK, Ladislav PTÁČEK a Jana KALOVÁ. Construction of Vertical Scanner for Laser 
Analysis of Gel Samples. In: Advance computer information technologies. Ternopil: Ternopil National 
Economic University, 2018, s. 4. ISBN 978-966-654-489-9. 

• PECH, Jiri a Milan NOVAK. Use Arduino and Micro: bit as Teaching Platform for the Education 
Programming and Electronics on the STEM Basis. In: 2020 V International Conference on Information 
Technologies in Engineering Education ( Inforino ) [online]. IEEE, 2020, 2020, s. 1-4 [cit. 2020-09-01]. 
DOI: 10.1109/Inforino48376.2020.9111798. ISBN 978-1-7281-4810-6. Dostupné z: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/9111798/ 

• KALOVÁ, Jana, Milan NOVÁK a Jiří PECH. ICERI 2019: 12th international conference of education, 
research and innovation, 11. - 13. 11. 2019, Seville, Spain : conference proceedings. Valencia: 
International association of technology, education and development (IATED), 2019, 4 s. ISBN 978-84-
09-14755-7. DOI: 10.21125/iceri.2019.0763.  

• NOVÁK, M., V. NOVÁK a J. PECH. The Use of Drones in the Distribution of Energy. In: 2019 9th 
International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Ternophil: 
Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 5. DOI: 10.1109/ACITT.2019.8780003. ISBN 
978-172810449-2. ISSN 978-1-7281-0450-8. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9111798/


• PROKÝŠEK, M., J. GEYER a M. NOVÁK. Real-Time Microgrid Simulation for Power Consumption and 
Energy Sources Optimization. In: 2019 9th International Conference on Advanced Computer 
Information Technologies (ACIT). Ternophil: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 
5. DOI: 10.1109/ACITT.2019.8780065. ISBN 978-172810449-2. ISSN 978-1-7281-0450-8. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Publikování a typografie – garant, přednášející, cvičící, zkoušející, konzultace (100 %) 
Multimédia – garant, cvičící, konzultace (100 %) 
Webové technologie I – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Webové technologie III – garant, vedení semináře, konzultace (50 %) 
Tvorba e-learningových materiálů – garant, vedení semináře, reflexe, konzultace (100 %) 
Informační a komunikační technologie online – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Oborová asistentská praxe a její reflexe – garant, vedení semináře, reflexe, konzultace (100 %) 
Praktikum ICT asistenta – garant, konzultace, reflexe 
Průběžná praxe ICT asistenta – garant, konzultace, reflexe 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1980-1985: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor Fyzika - Technická výchova. 
1988: rigorózní řízení na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, PaedDr. 
2006-2012: doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Pedagogika se 
zaměřením na informační výchovu, Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 30 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 7  

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 0 

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

• Pexa, Petr; Čapková, Michaela. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ, 
2. část (Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary 



schools , Part 2). Journal of Technology and Information Education. 2019, Olomouc - EU, Univerzita 
Palackého, Ročník 11, Číslo 2, 18 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). (50%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Miroslav Procházka Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Vzdělávání dospělých – garant, přednášející, zkoušející, konzultace (100 %)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1992 – 1996 gymnázium Týn nad Vltavou - učitel 
1996 – dosud Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 249  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 43  

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 17 1 31 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

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

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

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



Další publikace k zajišťovaným předmětům:  

• Procházka, M., & Vítečková, M. (2016). Pohled firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací 

činnosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 2, s. 106-117. ISSN 1804-526X.  

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20160602106. 

• Procházka, M., & Vítečková, M. (2015). Sebereflexe role lektora v kontextu realizace firemního 

vzdělávání. In: Danielová, L. A J. Schmied. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. 

Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 434–444. ISBN 978-80-7509-287-8. 

• Procházka, M., & Vališová, A. Role firem v dalším vzdělávání. In: MATULČÍK, J. (ed.) Acta andragogica 
4. Zborník katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita 
Komenského, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-223-3541-6. 

Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

 
 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Zora Říhová Tituly doc. Ing., CSc. 

Rok narození 1948 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

 rozsah  do kdy  

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 

Praktikum prezentačních dovedností UAI/721 – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1971 VŠE Praha, obor Mechanizace a automatizace řídících prací 
1986 Vědecká aspirantura na VŠE Praha  v oblasti teorie řízení a plánování 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1971 - 1989 VŠE Praha – odborný asistent 
1989 - 1992 ZSE-holding – informační poradce, organizace a řízení, transformace podniků na a.s. 
1992 - 1995 Obchodní a brokerská společnost, a.s. – informační manager, vedení projektů nákupu akcií 
1995 - 1999 UNIPETROL, a.s. – vedoucí útvaru informatiky a organizace holdingu 
1999 - 2002 PVT, a.s. – ředitelka produktu IS SAP 
2002 - 2012 Siemens Business Services, spol. s r.o. - senior projekt manager 
2012 - 2013 Siemens ITServices + Atos IT services- Process a Quality Manager  
2008 - 2017 VŠE Praha, docent (1/2 pp.) 
2008 - dosud PřF JU Č. Budějovice - docent 

 

Na UAI: Vedoucí celkem 11 úspěšně obhájených bakalářských prací. 
Na VSE: 3 úspěšně obhájené PhD práce, více jak 30 úspěšně obhájených diplomových a bakalářských prací 

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

bez autocitací 
management 1994 VŠE Praha WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 3 15 

   

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: 

• ŘÍHOVÁ. Z , DOSTALEK, L. Hard and Soft Information to Achieve the Success of Project, In ACIT, 2019, 

• ŘÍHOVÁ. Z a kol., 2018, Úvod do IT Governance,Praha Oeconomia, 2018, ISBN 978-80-245-2272-2 

• ŘÍHOVÁ. Z. Integration of Information Systems in Mergers and Acquisition of companies, In. 
ACIT,2018, ISBN 978-966-654-489-9. (podíl 100 %) 

• ŘÍHOVÁ. Z., SVATÁ, V.  Koncepční změny v řízení IT organizací, In Systemova integrace, č. 2, 2018. 
Spoluautor (podíl 50 %). 

• ŘÍHOVÁ. Z, Skrytá rizika v práci projektového manažera, http://www.cssi.cz/cssi/skryta-rizika-
v%C2%A0praci-projektoveho-manazera,2017. (podíl 100 %) 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• VOHNOUT, R. – ŘÍHOVÁ. Z. -- DOSTÁLKOVÁ, P. Electronic Payments Profitability Extent Model. Acta 
Informatica Pragensia. 2016. sv. 5, č. 2, s. 192--207. ISSN 1805-4951. URL: https://aip.vse.cz-
/index.php/aip/article/view/160, (podíl 30 %) 



• DVOŘÁK, M. – ŘÍHOVÁ. Z. -- DOSTÁLEK, L. Možnosti zlepšení provozu systémů SIEM. In IS2. Praha: 
TATE International, 2016, s. 91--111. ISBN 978-80-86813-29-5. (podíl 30 %)  

Působení v zahraničí 

V roce 1969 – Rakousko (Voith A.G.) – 4 měsíce St. Poelten; 1974 – Švýcarsko,Zurich, UNISYS – 4 měsíce;     
1991 – zavádění IT v Kielruckversicherung (Kiel, Německo); 
Spolupráce na zahraničních projektech v rámci společnosti Siemens (2001-2008) a Atos ITSevices (2012-2013) 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Jakub Staněk Tituly Mgr. 

Rok narození 1993 typ vztahu k VŠ PP rozsah 32  do kdy 01/22 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

PP rozsah 32 do kdy 01/22 

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 

Kyberpsychologie – garant, vedení přednášek, vedení seminářů, konzultace (100 %) 
Gaming a počítačové závislosti – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2013 - 2016:                         Psychologie (Bc.) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
2016 - 2018:                         Psychologie (Mgr.) – Univerzita Palackého v Olomouci 
2018 – dosud (probíhající):      Pedagogická psychologie (Ph.D.) – Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016 - dosud:  Správa EEG laboratoře na PF JU 
2018 - dosud:  Výuka psychologických předmětů na PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 3 
Počet vedených obhájených diplomových prací:  
Počet vedených obhájených rigorózních prací:  
Počet vedených obhájených doktorských 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 0 0 0 

   

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

Jméno a příjmení Marek Šebeš Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1978 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 studia médií – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011 – Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií MU Brno 
Studijní obor: sociologie 
Titul: doktor (Ph.D.) 
2004 – Fakulta sociálních studií MU Brno, Katedra filozofie MU Brno 
Studijní obor: mediální studia a žurnalistika, filozofie 
Titul: magistr (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004–2005    výuka na Katedře společenských věd PF JU 
2005–2009    dramaturg dokumentární tvorby, Centrum publicistiky a dokumentu, Česká televize 
2006–2007    výuka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU 
2008–dosud  odborný asistent na Katedře společenských věd PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 40 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 16  

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 6 

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Šebeš, M. (2019). "Sledování zahraničních televizí v každodenním životě v období socialismu: jihočeská 
zkušenost." Národopisná revue 29 (4). s. 308-319. ISSN 0862-8351. (100%) 

• Šebeš, M., Prisching, K. (2018). "Stroj času. S komiksem do minulosti." In Fügl, U. a kol. Ukážu ti svůj 
svět. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.  Regensburg, Plzeň: Tandem. 
s. 48–49. ISBN 978-3-9819456-2-1. (50%) 

• Šebeš, M., Dietrich, E., Fischer, D., Tasch, F. (2018). "Balím si kufr. Fotografický projekt na téma 
cestování." In Fügl, U. a kol. Ukážu ti svůj svět. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti 
od 3 do 8 let.  Regensburg, Plzeň: Tandem. s. 40–41. ISBN 978-3-9819456-2-1. (25%) 

• Šebeš, M. (2016). "Živě, okamžitě, nonstop. Proměny temporality televizního zpravodajství." In T. 
Dvořák (ed.). Temporalita (nových) médií. Praha: Nakladatelství AMU. s. 65-101. ISBN 978-80-7331-
425-5. (100%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Aplikovaná informatika I – přednášející, zkoušející, konzultace (100 %) 
Jednodeskové počítače A – garant, cvičící, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1987 ČVUT FEL  -  Technická kybernetika   
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009-2013 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1987 ČVUT FEL  -  Technická kybernetika   
1987-1988 OVC VŠ Praha – technik počítače,  
1988-1989 Státní zaměstnanec – technik výpočetní techniky,  
1989-1994 Zabezpečovací technika – servisní technik zabezpečovacích systémů,  
1994-dosud KF PF JU Č. Budějovice – odborný asistent 
2008-dosud AV ČR Biologické centrum ENTU – technický pracovník 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: cca 180 
Počet vedených obhájených diplomových prací: cca 40 
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 389 434 0 

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Sera, B; Sery, M; Gavril, B; Gajdova, I: Seed Germination and Early Growth Responses to Seed Pre-
treatment by Non-thermal Plasma in Hemp Cultivars (Cannabis sativa L.); PLASMA CHEMISTRY AND 
PLASMA PROCESSING; Vol.: 37; Issue: 1; p: 207-221; DOI: 10.1007/s11090-016-9763-9; JAN 2017; 
ISSN: 0272-4324; eISSN: 1572-8986; WOS:000393053800015 (25 %) 

• Sera, B; Sery, M. Why is White Quinoa a Dogged Weed? Study of Field Emergence after Soil 
Disturbance; SEED AND SEEDLINGS XIII; p: 31-35; 2017; 13th Scientific and Technical Seminar on Seeds 
and Seedings; (FEB 02, 2017); Czech Univ Life Sci, Prague, CZECH REPUBLIC; ISBN: 978-80-213-2732-0; 
WOS:000405100300005 (40 %)  

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



• Swiecimska, Magdalena; Tulik, Mirela; Sera, Bozena; Sery, Michal et al.: Non-Thermal Plasma Can Be 
Used in Disinfection of Scots Pine (Pinus sylvestrisL.) Seeds Infected withFusarium oxysporum, 
FORESTS Volume:  11 Issue:  8 Article Number: 837 Published:  AUG 2020 

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

Realizovaná technická řešení: 

• 2015 verze 2 (2018 verze 3) -  – program pro návrh ohýbacích parametrů krytů bazénů pro firmu 
Moutfield – JFC (100 %) 

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

• 2010-2015 Návrh a realizace řídicího systému u plazmochemického reaktoru pro modifikaci 
práškových materiálů (100 %) 

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

• 5. 2018 zapsán do rejstříku užitných vzorů jako užitný vzor č. 31763 „Zařízení pro upínání hmyzího 
vlákna pro trhací zkoušky“ (100 %) 

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

  

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

Rok narození 1987 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Programování II – přednášející, vedení semináře, příprava testů, konzultace (50 %) 
Programování III – přednášející, vedení semináře, příprava testů, konzultace (50 %) 
Metodologické a pedagogické základy e-learningu - garant, přednášející, cvičící, konzultace (100 %) 
Objektové programování I – garant, přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 
Aplikovaná informatika II – garant, přednášející, zkoušející, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Aplikovaná informatika III – garant, přednášející, zkoušející, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Aplikovaná informatika IV – garant, přednášející, zkoušející, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Návrh a vývoj edukačních aplikací – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Jednodeskové počítače B – garant, cvičící, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2006–2011  Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Studijní  
 program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství matematiky a obor Učitelství výpočetní  
 techniky 
2011–2016 Doktorské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Studijní  
 program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014-dosud: odborný asistent Katedry informatiky PF JU v Č. Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 10 11 28 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., DITRYCH, M.Using Mobile Devices in Grammar School Lessons. In: 
Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 
[online]. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 
2020, s. 279-286. ISBN: 978-80-213-3022-1, ISSN: 2336-744X. Dostupné z: https://erie.v2.czu.cz/en/r-
15999-proceedings-2020. 

• VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V. Participants’ Perception of Tasks in an Informatics Contest. In: Kori K., 
Laanpere M. (eds) Informatics in Schools. Engaging Learners in Computational Thinking. ISSEP 2020. 
Lecture Notes in Computer Science, vol 12518. Cham: Springer, 2020, s. 55-65. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63212-0_5 



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

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

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

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• BLAHO, A., SALANCI, Ľ. ŠIMANDL, V. Programování v jazyce Python pro střední školy. Učebnice. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020. ISBN 978-80-7394-784-2. Dostupné z: 
https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly. 

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

Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Programování I – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Programování II  – garant, přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 
Programování III – garant, přednášející, konzultace (50 %) 
Edukační robotika – garant, přednášející, konzultace, obhajoby prací (50 %) 
Didaktika informatiky I – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011  doc., Didaktika matematiky, PedF UK Praha 
1997 - 2002 Ph.D., Teorie vyučování matematice, PedF UK Praha 
1980 - 1985 PaedDr., Učitelství pro 5. – 12. postupný ročník, matematika-fyzika, Pedagogická fakulta v Č. 
Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985–1992 1. základní škola, Jindřichův Hradec, učitel 
1992–1996 Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, učitel 
1996-dosud Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, odborný asistent,  
  vedoucí katedry (od 2007), docent (od 2011) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 16 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 

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

bez autocitací 
Didaktika matematiky 2011 PedF UK Praha WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 15 33 35 

   

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: 

• VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V. Participants’ Perception of Tasks in an Informatics Contest. In Kori, K., 
Laanpere, M. (eds.): Informatics in Schools. Engaging Learners in Computational Thinking. ISSEP 2020. 
Lecture Notes in Computer Science, vol. 12518. Cham: Springer, p. 55 - 65, 2020. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63212-0_5 

• VANÍČEK, J. Early Programming Education Based on Concept Building. Constructivist foundation, 
Volume 14, Number 3, 2019, pp. 360 - 372. Dostupné z https://constructivist.info/14/3/360.vanicek 

• WEIGEND, M., PLUHÁR, Z., JUŠKEVIČIENĖ, A., VANÍČEK, J., ITO, K., PESEK, I. Constructionism in the 
Classroom: Creative Learning Activities on Computational Thinking. In Dagienė, V., Jasutė, E. (eds.): 
Constructionism 2018: Constructionism, Computational Thinking and Educational Innovation, 
conference proceedings. Vilnius: University of Vilnius, 2018, pp. 871 - 887. ISBN 978-609-95760-1-5 
(20 %) 

• ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Influences on ICT teachers knowledge and routines in a technical e-safety 
context. Telematics and Informatics,Volume 34, Issue 8, pp. 1488-1502, 2017. 
https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012 (25 %) 



• VANÍČEK, J. What Makes Situational Informatics Tasks Difficult? In: Brodnik A., Tort F. (eds) Informatics 
in Schools: Improvement of Informatics Knowledge and Perception. ISSEP 2016. Lecture Notes in 
Computer Science, vol 9973. Springer, Cham, p. 90 - 104, 2016. 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy. 
Učebnice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7394-
783-5. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-
skoly 

• VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy 
- rozšíření pro víceletá gymnázia. Učebnice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická 
fakulta, 2021. ISBN 978-80-7394-852-8. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/19-programovani-
ve-scratch-pro-2-stupen-zakladni-skoly-rozsireni-pro-viceleta-gymnazia 

• PECH, J., PRŠALA, J., VANÍČEK, J., NOVÁK, M. Robotika pro základní školy: programujeme micro:bit 
pomocí Makecode. Učebnice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2021. 
ISBN 978-80-7394-851-1. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/18-robotika-pro-zakladni-skoly-
programujeme-micro-bit-pomoci-makecode 

• VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al. 
Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015. 480 s. 978-80-210-7769-0. (50 
%) 

• VANÍČEK, J. Programming in Scratch using inquiry-based approach. In Brodnik, A. (ed.) Informatics in 
schools. Curricula, competencies, and Competitions. 8th International Conference on Informatics in 
Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2015. Heidelberg: Springer Lecture Notes in 
Computer Science, Vol. 9378 , 2015, s. 82 - 93. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 

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

Rok narození 1986 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 

3D modelování – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4  

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

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

• TESAŘ, Jiří, Veronika BURDOVÁ, Vladimír VOCHOZKA a Lenka MAŇÁSKOVÁ. Physical parameters of 
school climate in project-based classes. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the 
World in the 21st Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030033-1-8 [cit. 2019-11-06]. DOI: 
10.1063/1.5124777. ISSN 0094-243X. Dostupné 
z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777 (20 %) 

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

• VOCHOZKA, Vladimír, Jiří TESAŘ, Veronika BURDOVÁ a Vít BEDNÁŘ. Porovnání tepelné emise žárovky, 
zářivky a světlo emitující diody. In: KÉHAR, Ota. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky - Jak ICT 
ovlivňuje fyziku a naopak. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0797-2. (25 
%) 

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


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

Působení v zahraničí 

2015 Rakousko – Pädagogische Hochschule Oberösterreich (Linz) 
2016 Slovensko – DIDFYZ 20 (Račkova dolina Západné Tatry) 
2018 Slovensko – IncluSMe (Nitra) 

Podpis   Datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému  

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 

a požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní zejména tyto funkce: 

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

školství. 

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 

informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti 

a odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

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

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém Hodnocení 
akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, systémy MS Office Cloud, Office 365, Teams, E-
learningový portál LMS Moodle a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně. 

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

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

Informační zabezpečení studijního programu poskytuje Akademická knihovna Jihočeské univerzity (společná  

i pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno více než 400 tis. 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 individuálních sublicencí na své počítače, společně s dalším 

licencovaným software určeným pro studenty a zaměstnance JU. 

Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, Science 

Direct, Springer Link aj.), viz www.lib.jcu.cz/e-zdroje. 

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


Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. 

E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém Odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací nebo 

jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 

 
  



Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10 / Dukelská 9 / 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. V budově Jeronýmova je nově zrekonstruované 
technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety.   Katedra pedagogiky a psychologie sídlí 
v budově v Dukelské ulici, má k dispozici psychodiagnostickou laboratoř vybavenou téměř kompletní nabídkou 
psychodiagnostických metod vydaných v ČR, polopropustným zrcadlem pro skryté pozorování a kabinami pro 
individualizované testování. Dále je zde neuropsychologická laboratoř, vybavená pro měření EEG, EKG, EMG, GSR, 
která slouží k výuce předmětů souvisejících s kognitivní psychologií, neuropsychologií či neuropedagogikou, 
Studentům i vyučujícím je k dispozici deponátní knihovna pro rychlý přístup k referenční literatuře a časopisům.  

  

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. 

 
  



Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze 

státního rozpočtu 

ano  

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Netýká se. 

 

  



Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Současné pojetí učitelské přípravy je vnímáno jako logicky provázaný celek vycházející z představy postupného 

a kontinuálního rozvoje kompetencí, potřebných pro podporu učebních procesů žáků základních škol. Na 

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

porozumět kompetencím, potřebným pro působení ve škole a motivování pro další studium učitelského směru.  

Charakter pregraduální přípravy je založeno na vyrovnávání podílu oborových, oborově didaktických a 

pedagogických znalostí s narůstajícími vazbami na praxi, resp. na dovedností složku přípravy. Program ve svém 

dalším rozvoji musí reagovat na aktuální trendy v základním školství, které charakterizuje několik požadavků 

praxe. Předně se jedná o potřebu posílení výchovné role učitele a fungování poradenského pracoviště, v němž 

do nových rolí vstupují učitelé, asistenti i další specializovaní pracovníci. Příprava také musí reagovat na 

proměnu společenské reality a na nové výchovné problémy, které musí škola umět řešit. Současné společenské 

krizové jevy předurčují základní škole změnu výchovných i vzdělávacích priorit. Narůstají tak přirozeně také 

požadavky a nároky na učitele i na asistenty učitele (budeme-li za ně považovat ty absolventy bakalářského 

stupně studia, kteří se dál nerozhodnou pokračovat ve studiu a nastoupí do pedagogické praxe). 

Objevuje se potřeba zvládat podporu osobnostních a sociálních kompetencí žáků, nastává nutnost specifikovat 

a diferenciovat přístupy a strategie pro práci s žáky s rozmanitými specifiky (poruchy učení, poruchy chování, 

poruchy autistického spektra aj.), s žáky se sociálně a kulturně odlišného prostředí, narůstá požadavek dovést 

pozitivně intervenovat do zdravého životního stylu žáků v období dospívání i do oblasti prevence potenciálního 

rizikového chování. Učitelská příprava tak zohledňuje výrazněji výchovné, kázeňské a osobnostně a sociálně 

kultivující aspekty školní edukace.  Zároveň proměnou prochází i vzdělávací role školy. Ta ztrácí postupně svou 

dominantní kvalifikační roli a stává se stále více místem pro objevování, podporu a rozvoj všestranných 

kompetencí žáka základní školy. Zároveň proměnou prochází i vzdělávací role školy, její kurikulum. Škola se pro 

žáky staršího školního věku stále více stává místem pro objevování, hledáním souvislostí mezi jevy a získávání 

a rozvíjení širokého komplexu gramotností a kompetencí, vyjádřených v RVP. Škola „objevující žáka jako 

adresáta edukace“ vyžaduje tedy učitele všestranně připraveného na uplatnění těchto nových oborových 

a oborově didaktických přístupů v praxi.  

Bakalářský studijní program navazuje na více než desetiletou tradici pedagogického neučitelského oboru 
Informační technologie a e-learning, který připravoval informatické odborníky v kontextu vzdělávání, jakési 
„školní ajťáky“, kteří technicky i organizačně spravovali digitální technologie se zřetelem na potřeby vzdělávání, 
na potřeby škol. U zrodu oboru stála myšlenka, že učitelé obecně nejsou odborníci na digitální technologie 
a externí dodavatelé technologií školám nejsou odborníky na vzdělávání nebo jejich hlavním zájmem není 
inovace vzdělávání na míru škole. Byla a stále je zde potřeba jakéhosi mostu, který bude tyto dvě skupiny 
propojovat a bude tedy rozumět problematice digitálních technologií z obou těchto poloh – vzdělávání 
i obsluhy. 

Během let se stále více ukazovala potřeba, aby tito odborníci byli schopni učitele různých předmětů 
mentorovat, koordinovat, vést je a podporovat v zavádění technologií do jejich výuky, na druhou stranu 
tlumočit jejich potřeby do připravovaných technologických řešení. Nejen při mimořádných situacích se ukazuje 
potřeba zvládat distanční a výuku a e-learningové nástroje. Výrazně tak vystoupily do popředí didaktické 
kompetence, které by měl absolvent oboru mít. 

Pracoviště katedry informatiky se dlouhodobě podílí na inovaci vzdělávání v informatice na všech stupních škol 
mj. tvorbou inovovaného vzdělávacího obsahu (učebnic), podílem na vývoji nových RVP informatiky, 
pedagogickým výzkumem v této oblasti. Zkušenosti z garantství strategického projektu MŠMT „Podpora 
rozvíjení informatického myšlení“ (PRIM), na němž participují všechny pedagogické fakulty ČR a který zásadně 
inovuje obsah vzdělávání v informatice, a také z participace na obdobném projektu „Podpora rozvíjení digitální 
gramotnosti“, který zavádí výuku pomocí počítačů do ostatních školních předmětů, nám umožňují vidět tuto 
problematiku dostatečně podrobně, abychom mohli vysledovat trendy a budoucí mezery v použití digitálních 
technologií ve vzdělávacím systému základního školství. 



Reakcí na měnící se situaci a potřeby je inovace původního studijního oboru. Bakalářský studijní program, 

předkládaný k akreditaci, je součástí učitelské přípravy pro předmět informatika. Je rozšířen o studium v oblasti 

pokrývající použití digitálních technologií ve vzdělávání a na škole obecně, a to z pohledu pedagogického (ICT 

koordinátorství a mentoring, e-learning), tak ze správcovského a technického (informační systém a web školy, 

počítačové učebny). 

Pedagogická fakulta JU při koncipování studijního programu tuto svou vizi vyjádřila symbolicky značkou „Učitel 

PF“, učitel Pro Futuro. Deklarujeme tak, že se nám jedná  o přípravu budoucích učitelů se zřetelem na udržení 

vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního vzdělávání učitelů, 

jejichž výuka vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků a z aktuálních vědeckých 

poznatků. Vize vyjadřuje potřebu odlišit inovovanou a reformovanou přípravu učitelů pro podmínky základní 

školy 21. století. Do nově koncipované přípravy budoucích učitelů se proto promítají následující oblasti: 

- Udržování vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního vzdělávání 

učitelů základních škol. Struktura studijních plánů jednotlivých specializací i pedagogicko-psychologické složky 

je tvořena základními teoretickými disciplínami, jejichž výuka vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti 

akademických pracovníků a z aktuálních vědeckých poznatků. Cílem je poskytovat frekventantům studia 

ucelený poznatkový rámec, který zabezpečuje vědeckost a aktuálnost jejich vzdělávání. Kvalita tvůrčí činnosti 

garantů klíčových disciplín teoretického základu bude pravidelně vyhodnocována a podporována jako klíčový 

prvek rozvoje programu. Perspektivně bude program směřován k využívání grantových aktivit podporujících 

vědecký výzkum reality základní školy a profese učitele na 2. stupni ZŠ (projekty TA ČR, GA ČR). 

- Uplatňování pedeutologického hlediska v přípravě, vycházející z profesních modelů asistenta pedagoga 

a učitele základní školy. V rámci pedagogicko-psychologické složky přípravy a oborových didaktik budou 

identifikovány a rozvíjeny kompetence budoucích učitelů, potřebné pro zvládání širokého spektra profesních 

činností. Z rozvojového hlediska bude podporována realizace „pedagogických“ projektů (např. v rámci OP VVV) 

zaměřených na zkvalitňování osobnostních a sociálních kompetencí posluchačů – budoucích učitelů 2. stupně 

ZŠ. 

- Zvýrazňování praxeologických aspektů přípravy. V rámci rozvoje programu bude podporován nárůst kvality 

vztahů mezi spolupracujícími základními školami, upevnění stávající sítě těchto pracovišť, zkvalitňování 

mentorské role uvádějících učitelů (využívání projektů OP VVV). Podporováno bude vyšší zapojování odborníků 

z praxe a vynikajících učitelů základní školy do výuky a vedení studentů k evaluaci a autoevaluaci vlastního 

pedagogického působení v rámci asistentských a oborových praxí.   

- Podpora zahraničních mobilit a využívání prvků internacionalizace ve výuce. Podporovaným trendem bude 

nejen nárůst výjezdů a příjezdů studentů i akademických pracovníků, ale vytváření společné platformy (např. 

předmětů v anglickém jazyce), kde by se ve společné výuce setkávali čeští a zahraniční studenti a společně 

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

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Studijní program bude otevírán průměrně pro skupinu 10 – 20 studentů. 

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

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvent je připraven působit jako asistent na 2. stupni základní školy. Ve vztahu k rozšířeným kompetencím 

v oblasti informatiky dále bude schopen zastávat ve škole činnosti jako: 

o ICT metodik (bývalý koordinátor ICT), pomáhající učiteli používat ICT v jeho výuce;  

o osoba, která zabezpečí vzdálené vyučování a bude v tomto smyslu schopna vést a vzdělávat 

své kolegy; 

o poradce v problematice prevence a řešení výchovných otázek souvisejících s používání ICT, 

jako je kyberšikana, gaming, sexting; 



o správce a administrátor informačního systému školy, sociálních sítí školy a elektronické 

komunikace s veřejností a rodiči, tvůrce webové prezentace;  

o plánovač a inovátor technického řešení s ohledem na pedagogické potřeby školy a vize 

vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


