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Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
 

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

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

Budějovicích
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ISCED F a stručné zdůvodnění: 0313 Psychologie 
 

Studijní obor Psychologie, v rámci studijního programu Psychologie, byl akreditován v r. 2007 

(rozhodnutí č. j. 13 965/2006-30/1 z 1. 6. 2006). Obsah studia byl dále upraven při reakreditaci v r. 

2010 tak, aby odpovídal požadavkům evropského certifikátu EuroPsy (rozhodnutí č. j. 11 148/2010- 

30/1 z 12. 5. 2010 a jeho prodloužení rozhodnutím č. j. MSMT-45125/2014 ze 12. 1. 2015). Standard 

EuroPsy klade velmi jasně definované požadavky mj. na pregraduální přípravu psychologů, 

vyjmenovává oblasti oboru, v nichž musí být absolvent vzdělán a uvádí i minimální rozsah jednotlivých 

složek přípravy. Ta je jednou z podmínek získání certifikátu, který osvědčuje kvalitu profesní kvalifikace, 

která je pak uznávána v evropském prostoru. V rámci předložené akreditace došlo k dalšímu posílení 

vazby na tento standard a na materiály EFPA Regulations on EuroPsy. Pozornost byla věnována také 

studijním plánům pro studium psychologie na dalších univerzitách v ČR, s cílem zajistit potřebnou 

srovnatelnost studia a jeho návaznost na další Mgr. studium mimo JU. 



B-I – Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Psychologie 

Typ studijního programu bakalářský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční 

Standardní doba studia 3 

Jazyk studia Český jazyk 

Udělovaný akademický titul Bc. / Bakalář 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul – 

Garant studijního programu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti ČR 

ne 

Uznávací orgán  

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

Psychologie 

Cíle studia ve studijním programu 

Bakalářský studijní program poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské 
studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, 
mohou své odborné psychologické vzdělání využívat například ve veřejných službách (školství, sociální služby, 
neziskové organizace, soukromý sektor apod.) a všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň 
jednooborové psychologie. 
Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připravováni na individuální i skupinovou asistenci ve 
výchovně-vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně 
na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci 
odborného psychologa. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie 
EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy 
žádat o evropskou certifikaci. 

Profil absolventa studijního programu 

Cílem bakalářského studia Psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je 
to, aby naši studenti získali kvalitní teoreticko-praktický základ pro další vzdělávání a odpovídající činnost v 
oboru psychologie nebo v příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie budou 
absolventi získávat také praktické kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické či manažerské 
v předmětech výcvikového typu. Absolventi tak budou všestranně připraveni pro další studium psychologie 
nebo učitelství psychologie v navazujících magisterských oborech. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Kreditový systém (ECTS) odrážející studijní zátěž. 
 
Celkový limit: 180 kreditů 

Povinné předměty: 165 kreditů (z toho Povinné předměty univerzitního základu: 5 kreditů) 
Povinně volitelné předměty: 15 kreditů (z toho Povinně volitelné předměty bloku Cizí jazyk: 4 kredity) 
Obhajoba bakalářské práce: 0 kreditů 
Povinná praxe: 8 kreditů (součást povinných předmětů) 



Podmínky k přijetí ke studiu 

Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou. 
Úspěšné absolvování přijímacího řízení. 

 
Přijímací řízení má tři části: 
1. část (písemná) – test Obecných studijních předpokladů (OSP) 
2. část (písemná) – Oborový test z psychologie (OTP) 
Uchazeči, kteří splnili kritéria pro postup do 2. části přijímací zkoušky, přistupují k OTP. Tento písemný test 
posuzuje všeobecné vědomostí ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské 
orientace a funkční psychologickou gramotnost (usuzování, analytické či syntetické schopnosti a další). 
3. část (kombinovaná) – Ústní pohovor (ÚP) 
Ústní pohovor probíhá před odbornou komisí, která posuzuje motivaci uchazeče ke studiu, jeho znalosti a 
kompetence, ale také osobnostní předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v 
pomáhajících profesích (viz předpoklady uvedené v Kodexu uchazeče o studium psychologie a studenta 
psychologie PF JU). Součástí pohovoru je diskuse nad písemnou přípravou k ústní zkoušce (zahrnující také 
rozbor a interpretaci odborného textu v angličtině) a diskuse nad prostudovanou literaturou a dalšími 
odbornými aktivitami uchazeče. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Studenti mohou pokračovat v programu Učitelství psychologie pro střední školy nebo v magisterských 
psychologických programech. 



B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací 
Označení studijního plánu Psychologie 

Povinné předměty 

 

Název předmětu 
Rozsah 

P+S 
Způs. 
ověř. 

Poč. 
kred. 

 

Garant předmětu, vyučující 
Dop. 
roč./ 
sem. 

Typ 
předm. 

Filozofie I 2+0 Zp. 2 PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 
(50 %) 
Mgr. Jan Staněk, Ph.D. (50 %) 

1 ZS  

Filozofie II 2+0 Zk. 2 PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 
(50 %) 
Mgr. Jan Staněk, Ph.D. (50 %) 

1 LS  

Informační a komunikační 
technologie online 

0+2 Zp. 2 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100 
%) 

1 ZS  

Data a metody v psychologii 1+2 Zp. 4 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (80 
%) 

Mgr. Jan Hynek (10 %) 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 
CSc. (10 %) 

1 ZS  

Základy sociologie 2+0 Zp. 3 Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. (100 
%) 

1 ZS  

Základy antropologie 2+0 Zp. 3 RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 
(100 %) 

1 ZS  

Dějiny psychologie 2+0 Zk. 4 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (100 %) 1 ZS PZ 

Základy psychofyziologie 
člověka 

2+0 Zk. 4 RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 
(100 %) 

1 ZS PZ 

Obecná a kognitivní 
psychologie I 

2+1 Zk. 4 prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 
CSc. (80 %) 
Mgr. Michaela Plassová, Ph.D. 
(20 %) 

1 ZS ZT 

Evoluční a komparativní 
psychologie, etologie člověka 

2+0 Zk. 4 RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 
(50 %) 
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. (50 
%) 

1 ZS PZ 

Psychologie osobnosti I. 1+1 Zp. 4 Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 
(100 %) 

1 LS ZT 

Základy psychopatologie 1+1 Zk. 4 Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 
(20 %) 
Mgr. Jakub Škoda (80 %) 

1 LS PZ 

Profesní identita psychologa I 0+2 Zp. 4 PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 
(100 %) 

1 LS  

Vývojová psychologie I 1+1 Zp. 4 Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 
(100 %) 

1 LS ZT 

Obecná a kognitivní 
psychologie II. 

2+1 Zk. 5 prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 
CSc. (100 %) 
Mgr. Michaela Plassová, Ph.D. 
(20 %) 

1 LS ZT 

Základy neuropsychologie 2+2 Zk. 6 Mgr. Michala Plassová, Ph.D. 
(100 %) 

1 LS PZ 

Metodologie pro psychology 
I 

2+1 Zk. 5 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (80 
%) 
Mgr. Jakub Staněk (20 %) 

1 LS ZT 

Základy klinické psychologie 2+2 Zk. 4 Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 
(20 %) 
Mgr. Jakub Škoda (80 %) 

2 ZS PZ 

Vývojová psychologie II 1+1 Zk. 5 Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 
(100 %) 

2 ZS ZT 



Statistika pro psychology I 1+1 Zp. 4 doc. RNDr. Vladimíra 
Petrášková (50 %) 
Ph.D., Mgr. Jan Hynek (25 %) 
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (25 
%) 

2 ZS PZ 

Základy interkulturní 
psychologie 

1+1 Zp. 4 Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (100 
%) 

2 ZS  

Metodologie pro psychology 
II 

2+1 Zk. 5 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (100 %) 

2 ZS ZT 

Psychologie osobnosti II 1+1 Zk. 5 Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 
(100 %) 

2 ZS ZT 

Sociální psychologie I 1+1 Zp. 4 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 
%) 
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (80 
%) 

2 ZS ZT 

Základy psychodiagnostiky 1+1 Zk. 4 Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie 
Štindlová, Ph.D. (50 %) 
Mgr. Kateřina Šuleřová (50 %) 

2 LS PZ 

Základy psychometriky 1+1 Zk. 4 Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (80 
%) 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 
CSc. (20 %) 

2 LS PZ 

Seminář k tvorbě bakalářské 
práce 

0+2 Zp. 4 Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (100 
%) 

3 ZS  

Základy psychologie práce a 
organizace 

1+1 Zk. 4 PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, 
Ph.D. (100 %) 

2 LS PZ 

Statistika pro psychology II 1+1 Zk. 5 doc. RNDr. Vladimíra 
Petrášková (50 %) 
Ph.D., Mgr. Jan Hynek (25 %) 
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (25 
%) 

2 LS  

Sociální psychologie II 1+1 Zk. 5 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 

%) 
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (80 
%) 

2 LS ZT 

Základy pedagogické a školní 
psychologie 

1+1 Zk. 4 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (100 %) 

2 LS PZ 

Psychologická etika 2+0 Zk. 4 doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 
(100 %) 

2 LS PZ 

Praxe I 30 
h./sem. 

Zp. 4 Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 
(100 %) 

3 ZS  

Seminář bakalářské práce I 20 
h./sem. 

Zp. 3 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 

%) 
vedoucí bakalářské práce (80 %) 

3 ZS  

Sociální patologie 1+0 Zp. 2 PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 
(100 %) 

3 ZS  

Skupinová intervence 1+1 Zk. 4 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (100 %) 3 ZS  

Základy speciální pedagogiky 1+1 Zk. 3 Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (30 
%) 
Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, 
Ph.D. (70 %) 

3 ZS  

Základy 
psychoterapeutických 
systémů 

1+1 Zk. 2 Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 
(20 %) 
Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie Štindlová, 
Ph.D. (20 %) 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 
CSc. (20 %) 

3 ZS PZ 



    Mgr. Luboš Krnínský, Ph.D. (20 
%) 
Mgr. et Mgr. Petra Hořejšová (20 
%) 

  

Praxe II 30 
h./sem. 

Zp. 4 Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. (100 
%) 

3 LS  

Základy psychologie zdraví 1+1 Zk. 3 Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (20 
%) 
Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr 
Kronika (80 %) 

3 LS  

Seminář bakalářské práce II 30 
h./sem. 

Zp. 5 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 
%) 
vedoucí bakalářské práce (80 %) 

3 LS  

Profesní identita psychologa 
II 

0+2 Zp. 4 prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 

CSc. (80 %) 
Mgr. Michaela Plassová, Ph.D. 
(20 %) 

3 LS  

Perspektivy psychologické 
vědy 

0+1 Zp. 2 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (80 

%) 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 
CSc. (10 %) 
doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 
(10 %) 

3 LS  

Povinně volitelné předměty – skupina 1 

 
Název předmětu 

Rozsah 
P+S 

Způs. 
ověř. 

Poč. 
kred. 

 
Vyučující 

Dop. 
roč./s 
em. 

Typ 
předm. 

Cizí jazyk – angličtina I (příp. 
kurz) 

0+2 Zp. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (100 
%) 

1 ZS  

Cizí jazyk – angličtina II 0+2 Zp. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (100 
%) 

1 LS  

Cizí jazyk němčina B 1.2 0+2 Zp. 2 Dr. phil. Zdeněk Pecka (100 %) 1 ZS  

Cizí jazyk němčina – 
přípravný kurz na zkoušku 

0+3 Zp. 3 Dr. phil. Zdeněk Pecka (100 %) 1 LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 4 kredity 

Povinně volitelné předměty – skupina 2 

Arteterapie I 0+2 Zp. 3 Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. (100 
%) 

ZS  

Arteterapie II 0+2 Zp. 3 PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 
(100 %) 

LS  

Cvičení ze statistiky 0+2 Zp. 3 Mgr. Jan Hynek (100 %) LS  

Dopravní psychologie 1+1 Zp. 2 PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, 
Ph.D. (100 %) 

3 ZS  

Psychologie emocí 0+1 Zp. 2 prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 
CSc. (100 %) 

2 LS  

Psychologie deprivace 1+0 Zp. 2 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (100 %) LS  

Psychologie motivace 0+1 Zp. 2 Mgr. Ivana Mašková (100 %) LS  

Forenzní psychologie 1+1 Zp. 2 Mgr. et Mgr. Sylvie Štindlová, 
Ph.D. (100 %) 

2 ZS, 
3 ZS 

 

Kazuistický seminář 0+2 Zp. 3 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 
%) 

ZS  

Kyberpsychologie 1+1 Zp. 3 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 
%) 
Mgr. Jakub Staněk (80 %) 

2 ZS, 
2 LS 

 

Metodologické praktikum 1+1 Zp. 3 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 
%) 
Mgr. Jakub Staněk (80 %) 

2 LS, 3 
ZS 

 



Poradenská psychologie 1+1 Zp. 3 Mgr. Petr Šulista (100 %) LS  

Psychohygiena 0+2 Zp. 2 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (100 %) 

LS  

Psychologie reklamy 1+1 Zp. 2 PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, 
Ph.D. (100 %) 

LS  

Psychologie rodiny a 
partnerských vztahů 

0+2 Zp. 2 Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 
(100 %) 

LS  

Relaxační techniky 0+2 Zp. 3 PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 
(100 %) 

ZS  

Sebezkušenostní seminář 0+2 Zp. 2 Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 
(100 %, tandemová výuka) 
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (100 
%, tandemová výuka) 

LS  

Vedení rozhovoru 0+1 Zp. 3 Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. (100 
%) 

ZS  

Vybraná témata současné 
psychologie 

1+1 Zp. 3 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (60 
%) 
Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 
(40 %) 

ZS, LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 11 kreditů. 

 
 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

• Obhajoba bakalářské práce 

• Obecná psychologie 

• Integrativní psychologie (zahrnuje vývojovou a sociální psychologii a psychologii osobnosti) 

• Metodologie 
 
Další informace o SZZ viz http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe 

Další studijní povinnosti 

Povinná praxe: Povinná praxe je rozložena do dvou kursů. V rámci první praxe student se student seznamuje 
se školským zařízením, zejména s péčí o děti se speciálními potřebami. Během druhé praxe studenti působí v 
zařízeních poradenského typu (dohodnuta spolupráce s PPP v rámci regionu). 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Některá z témat kvalifikačních prací: 

• Autentičnost a kongruence mezi dospělým a dítětem 

• Způsoby reakcí klienta na překážku a stres 

• Psychologický pohled na dramatické metody, jejich výhody a rizika 

• Rozvoj sociální a emoční kompetence klienta 

• Psychosociální determinanty emoční inteligence u příslušníků Policie ČR 
Práce psychologa při realizaci preventivních programů na školách 

 

Plné znění bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v portálu IS STAG 
(viz wstag.jcu.cz/portal). 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

– 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

– 

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Filozofie I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test 

Garant předmětu PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % 

Vyučující 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. (50 %, garant, přednášející) 
Mgr. Jan Staněk, Ph.D. (50 %, přednášející) 
Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými etapami a osobnostmi, které významně ovlivňovaly základy 
evropské civilizace a evropského filozofického myšlení od antiky po období osvícenství. Důraz bude kladen na 
vybrané filozofické otázky ve vztahu k problematice člověka a společnosti. 

 

Hlavní témata: 
1.–2. Schopnost lidského myšlení třídit poznatky, uspořádat pojmy, vidět předměty a jevy v jejich 

jedinečnosti, ale i ve vzájemných vztazích a souvislostech – představa světa jako uspořádaného 
celku. 

3. –4. V kolébce evropské civilizace – evropské myšlení v antice a středověku. 
4. –6. Význam vzniku univerzit pro evropskou vzdělanost. 
7.–8. Vznik Karlovy univerzity, myšlenkové zdroje a vzdělanost na českém území (Karel IV., Jan Hus, Petr 

Chelčický a jejich díla). 
9.–11. Evropa v době novověku – význam J. Á. Komenského a dalších osobností. 
12.–13. Evropské osvícenství a osvícenství v Čechách. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Halada, J. (1996). Průvodce evropským myšlením: osudy moudrých. Praha: Brána. 
Störig, H. J. (1993). Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon. 

 

Literatura doporučená: 
Hlaváček, P., Bělohradský, V., Putna, M. C., Romancov, M. et al. (2016). Proč jsme na Západ? Česko, Evropa a 
Západ mezi minulostí a budoucností. Praha: Univerzita Karlova. 
Pešková, J., Schücková, L. (1991). Já, člověk… Praha: SPN. 
Platón (2014). Ústava. Praha: OIKOYMENH. 
Popper, K. R. (2011). Otevřená společnost a její nepřátelé I, II. Praha: OIKOYMENH. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Filozofie II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Filozofie I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test 

Garant předmětu PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % 

Vyučující 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. (50 %, garant, přednášející) 
Mgr. Jan Staněk, Ph.D. (50 %, přednášející) 
Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými etapami a osobnostmi, které významně ovlivňovaly základy 
evropské civilizace a evropského filozofického myšlení od osvícenství po současnost. Důraz bude kladen na 
vybrané filozofické otázky ve vztahu k problematice člověka a společnosti. 

 
Hlavní témata: 
1. - 3. Vnímání jedince a společnosti v 19. století v českém prostředí (národní obrození, rozdělení pražské 

univerzity, F. Palacký). 
4. - 6. T. G. Masaryk a jeho význam jako filosofa a politika. 
7. Přírodní vědy a filosofie na přelomu 19. a 20. století. 
8. Společenské vědy a filosofie na přelomu 19. a 20. století. 
9. Reflexe člověka a společnosti v dílech Jana Patočky. 
10. Člověk a příroda v evropském myšlení 20. století (environmentalismus). 
11. –12. Člověk a společnost v evropském myšlení 20. století. 
13. Současnost – tekuté časy a tekutá modernita? (Bauman, Foucault, Bělohradský). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Halada, J. (1996). Průvodce evropským myšlením: osudy moudrých. Praha: Brána. 
Störig, H. J. (1993). Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon. 

 

Literatura doporučená: 
Hlaváček, P., Bělohradský, V., Putna, M. C., Romancov, M. et al. (2016). Proč jsme na Západ? Česko, Evropa a 
Západ mezi minulostí a budoucností. Praha: Univerzita Karlova. 

Pešková, J., Schücková, L. (1991). Já, člověk… Praha: SPN. 
Platón (2014). Ústava. Praha: OIKOYMENH. 
Popper, K. R. (2011). Otevřená společnost a její nepřátelé I, II. Praha: OIKOYMENH. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Informační a komunikační technologie online 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 2s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. 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 

100 % 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (vede seminář) 

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 OneDrive), 

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 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
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. 
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. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Data a metody v psychologii 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+2s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Samostatná práce, aktivní účast (exkurze) 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

80 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (80 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. Jan Hynek (10 %, přednášející, vede seminář) 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (10 %, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz je zaměřený na základní seznámení s charakteristikami odborného studia, fungováním vědy a způsobem 
psychologické práce, se zaměřením na rámec studia psychologie. Základními oblastmi, se kterými budou 
posluchači seznámeni, pokrývají (I) kodex studenta psychologie na PF JU, vymezení vědecké práce, 
dohledávání odborných zdrojů v různých typech publikací a v internetovém prostředí, kritický pohled na 
informace a psychologickou gramotnost, ale také (II) základní přehled relevantních psychologických metod, 
charakteristiky psychologických dat a možnosti práce s nimi. 

 
Hlavní témata: 
1. Specifika studia psychologie a psychologické práce, psychologická gramotnost, odborné výzvy 
2. Práce s informacemi, dohledávání relevantních zdrojů, rešerše 

3. Využívání zdrojů Akademické knihovny JU (exkurze) 
4. Specifika psychologických dat a informací, etické aspekty práce 
5. Problematika metod v psychologii a jejich korektní aplikace 
6. Práce s daty v psychologii, využívání softwaru pro zpracování a prezentaci dat 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Vybíral, Z. (2017). Co je nového v psychologii. Praha: Nová Beseda. 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Hartl., P. & Hartlová, H. (2015). Psychologický slovník. Praha: Portál. 
Goodwin, J. C. (2010). Research in psychology: Methods and Design. NY: John Wiley & Sons. 
Elektronické zdroje, materiály a kurzy 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy sociologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočtový test 

Garant předmětu Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. (100 %, garant, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz seznamuje studenty se základy sociologického myšlení (základními pojmy, teoretickými přístupy a 
metodami), jednotlivými odvětvími sociologie a vybranými tématy, jimž se sociologie věnuje. Cílem kurzu je 
podnítit studenty k vědecko-kritickému pohledu na strukturu moderní společnosti a procesy sociální změny a 
rozvíjet jejich sociologickou imaginaci, tj. chápání individuálního života jedince ve vztahu k celospolečenským 
procesům. 

 

Hlavní témata: 
1.-2. Předmět sociologie, vztah sociologie k jiným společenským vědám. Vnitřní struktura sociologie. 
3.-4. Metody a techniky sociologického výzkumu. 

5. Tradiční a moderní společnost, periodizace vývoje modernity, klíčové osobnosti sociolog. myšlení. 
6. Jedinec, skupina a společnost. Socializace a socializační vlivy. Sociální status a sociální role. 

Skupiny, dav a kolektivní jednání. 
7. Sociální struktura, stratifikace, sociální nerovnosti, třídy a vrstvy. Sociální mobilita a sociální kapitál. 
8.-9. Sociologie rodiny. Tradiční, moderní a postmoderní rodina. 

Analýza vybraných aspektů rodinného a partnerského chování. 
10.-11.  Sociologie práce a nezaměstnanosti. Proměny sféry práce v soudobé společnosti. 

Nezaměstnanost, chudoba, marginalizace a sociální exkluze. 
12. Sociologie vzdělání. Proměny instituce školství. Vzdělávací systémy a sociální nerovnosti. 
13. Sociologie náboženství. Modernita a proces sekularizace. Česká společnost a náboženství. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo. 
Disman, M. (2014). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. 

 
Literatura doporučená: 
Šubrt, J. a kol. (2014). Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha: Karolinum. 
Keller, J. (2012). Úvod do sociologie. Praha: Slon. 
Bauman, Z. (2004). Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Slon. 
Petrusek, M. (2007). Společnosti pozdní doby. Praha: Slon. 
Lyons, P., & Kindlerová, R. (eds.). (2015). 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy antropologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočtový test 

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. (100 %, garant, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Přednáška je tvořena vybranými tématy biologické antropologie. Studenti se seznámí s antropologií živé 
populace (například variabilitou tělesné stavby, individuálním vývojem jedince, variabilitou lidské populace, 
metodami studia živé populace) a s oblastí historické antropologie (například studiem historických populací, 
metodami studia kosterních pozůstatků člověka). Přednáška je určena primárně pro studenty oboru 
Psychologie, ale může být vhodná pro všechny, kteří antropologii nestudují a mají zájem se o oboru dozvědět 
více. 

 
Hlavní témata: 
1. Základy genetiky člověka. 

2. Funkční antropologie. 
3. Fyzický ontogenetický vývoj člověka. 
4. Biomedicínská antropologie. 
5. Významné antropologické studie živé populace. 

6. Ergonomie. 
7. Sportovní antropologie. 
8. Forenzní antropologie. Dermatoglyfika. 
9. Paleoantropologie. 
10. Významné antropologické studie lidských kosterních pozůstatků. 
11. Etnická antropologie. 
12. Ekologie člověka. 
13. Exkurze. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Základy antropologie [powerpointové prezentace k přednáškám]. (n. d.) Dostupné ze studijního portálu 

Moodle PF JU: https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=939 
Stloukal, M. (1999). Antropologie: příručka pro studium kostry. Praha: Národní muzeum. 
Riegerová, J., Ulbrichová, M., & Přidalová, M. (2006). Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu: 
(příručka funkční antropologie). Olomouc: Hanex. 
Lebl, J., & Krásničanová, H. (1996). Růst dětí a jeho poruchy. Praha: Galén. 
Stanford, C. B., Allen, J. S., & Antón, S. C. (c2009). Biological anthropology: the natural history of humankind 
(2nd ed). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. 

 

Literatura doporučená: 
není stanovena 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny psychologie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Nejsou definovány 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška; orientace v dějinném vývoji psychologického myšlení, dovednost analyzovat a srovnávat 
jednotlivé etapy vývoje 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (100 %, garant, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti budou informováni o různých názorech na lidskou mysl počínaje starověkým Řeckem, přes 
středověk, až ke konstituování psychologie jako empirické vědy v 19. a 20. století. Obsahem jsou základní 
psychologické problémy, hypotézy a metodologické přístupy, základní psychologické teorie a obory. 

 
Hlavní témata: 
1. Antické Řecko 

2. Nová psychologie v Německu a psychofyzika 
3. Frenologie a kranioskopie vs. moderní neuropsychologie a zobrazovací metody 
4. Nová psychologie v Německu a psychofyzika 

5. W. Wundt a jeho žáci, asocianimus 
6. James a evoluční psychologie 
7. Vídeňská škola 
8. V. Frankl 
9. Psychometrici 
10. Behavioristé a neobehavioristé 
11. Gestaltisté 
12. Vývojoví psychologové; vývoj kognitivní, sociální, emoční a morální (Piaget, Ericson, Kohlberg) 
13. Osobnostní psychologové (Allport, Lewin) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Hunt, M. (2015). Dějiny psychologie. Praha: Portál. 
Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada. 

 
Literatura doporučená: 
Atkinsonová, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksema, S. (1995). Psychologie. Praha: 
Victoria Publishing. 
Baker, D. B. (2011). The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. New York: Oxford 
University Press. 
Leahey, T. H. (2000). A History of Psychology: Currents in Psychological Thought. New Jersey: Prentice Hall. 
Nakonečný, M. (1995). Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN. 
History of Psychology. Časopis, který vydává Society for the History of Psychology (SHP), Division of the 
American Psychological Association. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy psychofyziologie člověka 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška 

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. (100 %, garant, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět obsahuje podrobné studium nervového, smyslového a endokrinního systému ve vztahu 
k psychofyziologii dějů v nich probíhajících. Další orgánové soustavy jsou vybírány s ohledem na obor studia. 
Psychofyziologické vztahy jsou posuzovány i v rámci jednotlivých období ontogenetického vývoje. Student po 
ukončení kurzu dokáže v základních rysech objasnit vzájemné působení psychiky a fyziologických procesů 
jednotlivých soustav s ohledem na období ontogenetického vývoje. 

 

Hlavní témata: 
1.-4. Psychofyziologie a morfologie nervového, smyslového a endokrinního systém. 
5.-6. Psychofyziologie vybraných patologií nervového, smyslového a endokrinního systému 

7.-8. Psychofyziologické vztahy ve fyzickém ontogenetickém vývoji člověka. 
9. Psychofyziologie vybraných patologií fyzického ontogenetického vývoje. 
10.-11. Základy psychofyziologie vybraných orgánových soustav (oběhová, trávicí, reprodukční a další). 
12.-13. Psychofyziologie nejčastějších patologií orgánových soustav (oběhová, trávicí, reprodukční a další). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Základy psychofyziologie člověka [powerpointové prezentace k přednáškám]. (n. d.) Dostupné ze studijního 
portálu Moodle PF JU: https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=940 

Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., & Berntson, G. G. (Eds.). (2007). Handbook of psychophysiology (3rd ed.). 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 
Literatura doporučená: 
není stanovena 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Obecná a kognitivní psychologie I. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní test 
Ústní zkouška 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

80 % 

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (80 %, garant, vede semináře, přednášející) 
Mgr. Michaela Plassová, Ph.D. (20 %, vede semináře, přednášející) 
Stručná anotace předmětu 

Vymezení obecné psychologie jako disciplíny – předmět, jeho různé koncepce; základní metody a cíle. 
Biologická a sociokulturní determinace psychiky. Kognitivní procesy jejich popis, teoretická pojetí, hlavní 
výkladové modely. 

 
Hlavní témata: 
1. Obecná psychologie jako vědní disciplína (předmět, témata výzkumu, cíle, metody). 

2. Hlavní psychologické směry a předmět jejich zkoumání. 
3. Biologická a sociokulturní determinace psychiky. 
4. Senzorické a percepční procesy, teorie percepce. 
5. Představy a fantazie, mentální reprezentace 

6. Vědomí a pozornost. Změněné stavy vědomí, nevědomí. 
7. Psychologie učení. 
8. Druhy a funkce jednotlivých druhů učení. 
9. Paměť a její funkce, procesy, druhy, modely. 
10. Pojmy, kategorie, sémantické sítě. 
11. Myšlení. Psychologické přístupy ke zkoumání myšlení; druhy myšlení 
12. Rozhodování algoritmické a heuristické postupy, posuzování alternativ-teorie rozhodování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 
Sternberg, R. J. (2009). Kognitivní psychologie. Praha: Portál 

Noel-Hoeksema, S., Frederickson, L. B., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: 
Portál. 
Nakonečný, M. (2016). Obecná psychologie. Praha: Triton 

 

Doporučená literatura: 
Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie, Praha: Grada. 
Hoskovec, J., Nakonečný, M., & Sedláková, M. (2003). Psychologie 20. stol. Praha: Karolinum. 
Slaterová, L. (2008). Pandořina skříňka. Největší psychologické experimenty 20. století, Praha: Argo 
Eysenck, M. W., & Keane, M. (2008). Kognitivní psychologie. Translated by Miroslav Filip. Vyd. 1. Praha: 
Academia. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Evoluční a komparativní psychologie, etologie člověka 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška ústní 

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % 

Vyučující 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. (garant, přednášející, 50 %) 
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. (přednášející, 50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je seznámení studentů s disciplínou na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o 
nalezení bazálních mechanismů lidského chování, a oborem zkoumajícím biologické aspekty lidského chování. 
Přednášená témata odpovídají přírodovědeckému přístupu ke studiu lidské psychiky, který vychází z poznatků 
a metod získaných na základě evoluční biologie a studia chování živočichů. 

 
Hlavní témata: 
1.-2. Úvod do problematiky, základní pojmy. Prahová hodnota, habituace, senzitace. Reflexy, vrozené 

vzorce chování, taxie. Apetenční chování. Spouštěcí mechanismy. Konfliktní chování (ambivalentní, 
přeorientované, přeskokové). Stres. Řízení a integrace chování. Fylogeneze řídících soustav. Genetika 
– základní pojmy. 

3.-4. Teoretická východiska evoluční psychologie a etologie člověka. Přístupy ke studiu lidského chování. 
Přirozený výběr, adaptace, pohlavní výběr a sobecký gen. Darwin, Mendel, Lorenz, Tinbergen, 
Wilson, Hamilton, Trivers. 

5.-6. Konflikty a kompetice versus kooperace a altruismus. Evolučně stabilní strategie. Teorie her 
(Vězňovo dilema, Jestřábi a holubice, strategie TFT a další). Hamiltonovo pravidlo. 

7.-8. Volba partnera a pohlavní výběr. Všeobecná kritéria, individuální rozdíly. Evoluce pohlavního 
rozmnožování. Preference při volbě partnera, mezipohlavní rozdíly v chování. Teorie skryté ovulace, 
krátkodobé a dlouhodobé vztahy, reprodukční rozhodování. 

9.-10. Chemická komunikace. Definice feromonu, pachový podpis, rozpoznávání mužů a žen, příbuzných. 
Výběr partnera na základě olfaktorických signálů, role MHC. Vzhled člověka. 
Celostní vzory pro vnímání atraktivity, faktory ovlivňující atraktivitu člověka, fyzické znaky (obličej, 
BMI, WHR, V shape). 

11.-12. Společnost a rodina. Struktura sociální skupiny. Sociální parazitismus. Příbuzenský výběr a jeho 
důsledky. Manželství a dědictví. Optimalizace velikosti rodiny. Kompetice o zdroje a přežití rodu. 
Incest. 

13. Kognitivní procesy a modulární mozek. Teorie mysli. Kulturní evoluce. Evoluce jazyka. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Barrett, L., Dunbar, R., & Lycett, J. (2007). Evoluční psychologie člověka [Human evolutionary psychology]. 
Praha: Portál. 
Veselovský, Z. (2005). Etologie: biologie chování zvířat. Praha: Academia. 

 
Literatura doporučená: 
Ridley, M. (1999). Červená královna: sexualita a vývoj lidské přirozenosti [The Red Queen. Sex end the 
evolution of human nature]. Praha: Mladá fronta. 
Gould, S. J. (2005). Dinosauři v kupce sena: úvahy o povaze přírodních věd [Dinosaur in haystack]. Praha: 
Academia. 
Evans, D., & Zarate, O. (2002). Evoluční psychologie. Praha: Portál. 
Buss, D. M. (1999). Evolutionary psychology: the new science of the mind. Boston: Allyn and Bacon. 
Wright, R. (1995). Morální zvíře: proč jsme to, co jsme. Praha: Lidové noviny. 
Wilson, E. O. (1993). O lidské přirozenosti: Máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým 
kódem? Praha: Lidové noviny. 
Zrzavý, J. (2017). Proč se lidé zabíjejí: evoluční okno do lidské duše). Praha: Stanislav Juhaňák – Triton. 
Michel, G. F., & Moore, C. L. (1999). Psychobiologie: biologické základy vývoje chování [Developmental 
psychobiology]. Praha: Portál. 

Ridley, M. (2015). Původ ctnosti: o evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka. Praha: 
Portál. 

Dawkins, R. (1998). Sobecký gen. Praha: Mladá fronta. 
Flegr, J. (2007). Úvod do evoluční biologie. Praha: Academia. 
Flegr, J. (2016). Zamrzlá evoluce, aneb, Je to jinak, pane Darwin. Praha: Academia. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie osobnosti I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní test 
Seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

V úvodních hodinách předmětu je studentům vysvětlen termín osobnost a dále popsány vlivy (genetické, 
prostředí), které osobnost utváří. Hlavním cílem předmětu pak je seznámit studenty se základními oblastmi 
struktury osobnosti – temperamentem, charakterem, schopnostmi, motivačními vlastnostmi a jástvím. 
Studenti jsou v rámci seminářů a domácí práce vedeni k reflektování vlastní osobnosti a ke schopnosti 
spojovat pozorovatelné chování sebe i druhých s předpokládanými osobnostními rysy. Důraz na tuto oblast 
by měl vést ke schopnosti diferencovaněji popisovat vlastní a cizí osobnost a potažmo k vyšší míře 
sebeakceptace. 

 

Hlavní témata: 
1. Úvod do psychologie osobnosti, osobnost, struktura osobnosti 

2. Genetická determinace osobnosti 
3. Vlivy prostředí na osobnost 
4. Temperament; úvod, temperament u dospělých 
5. Temperament; dětské teorie temperamentu 

6. Charakter 
7.- 8. Schopnosti, inteligence, kognitivní rysy 
9. – 10. Motivační rysy 
11.- 12. Jáství 
13. Rysové teorie 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 

Blatný, M. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada. 
Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum. 

 
Literatura doporučená: 
McAdams, D. P. (2001). The person: An integrated introduction to personality psychology. Fort Worth, TX: 
Harcourt College Publishers. 
Mikšík, O. (2007). Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum. 
Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada. 

Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Grada publishing. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal. 
Smékal, V., & Macek, P. (Eds.). (2002). Utváření a vývoj osobnosti: Psychologické, sociální a pedagogické 
aspekty. Brno: Barrister & Principal. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy psychopatologie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast při výuce 
vykonání kombinované závěrečné zkoušky 

Garant předmětu Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. (20 %, garant, přednášející); Mgr. Jakub Škoda (80 %, přednášející, vede 
seminář) 
Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje s poznatky z oblasti psychopatologie (obecné psychiatrie), seznamuje s poruchami 
jednotlivých psychických funkcí. Nabízí definici normality osobnosti, souvisejících biopsychosociálních 
aspektů. Seznamuje s možnostmi léčby. 

 

Hlavní témata: 
1. Vymezení obsahu psychopatologie (obecné psychiatrie). 
2. Historie psychiatrie, vztah psychiatrie a klinické psychologie. 

3. Symptom – syndrom – psychická porucha. Příčiny vzniku a rozvoje psychických poruch. 
4. Vnímání a jeho poruchy. 
5. Myšlení a jeho poruchy. 
6. Paměť, pozornost a jejich poruchy. 
7. Emotivita a její poruchy. 
8. Pudy, instinkty a jejich poruchy. 
9. Poruchy jednání. 

10. Vědomí a jeho poruchy. 
11. Osobnost a její poruchy. 
12. Intelekt a jeho poruchy. 
13. Metody léčby psychických poruch. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Tuček, J. & Chodura, V. (2005). Psychiatrie. České Budějovice: ZSF JU. 
Raboch, J. & Zvolský, P. (2002). Psychiatrie. Praha: Galén. 
Höschl, C., Libiger, J. & Švestka, J. (Eds.). (2004). Psychiatrie. Praha: Tigis. 
Svoboda, M., Češková, E. Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2005). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
Dušek, K. & Večeřová-Procházková, A. (2015). Diagnostika a terapie duševních poruch (2. vydání). Praha: 
Grada. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Profesní identita psychologa I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce 

Garant předmětu PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz je zaměřen na sebepoznání, sebereflexi a všímavost vůči sobě samému, posilování osobnostního zrání, 
kultivaci profesního sebepojetí. V rámci semináře je využívána skupinová práce s projektivní koláží Já jako 
psycholog ve všech jeho pozicích a rolích, která umožňuje hlouběji proniknout k motivaci k profesi psychologa 
(rozkrýt skryté, neuvědomované motivy a potřeby) a také obavy s profesí spojené. Seminář je koncipován 
jako sebezkušenostní. 

 

Hlavní témata: 
1. Motivace k profesi 
2. Představy o profesi psychologa 

3. Obavy, negativní emoce a úzkosti spojené s budoucí profesní rolí 
4. Tvorba koláže Já jako psycholog ve všech jeho pozicích a rolích 
5. Práce s koláží Já jako psycholog ve všech jeho pozicích a rolích 
6. Sebepoznání, všímavost vůči sobě 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Collinsová, B. C. (2003). Emocionální nezpůsobilost. Praha: Triton. 
Csikszentmihaliy, M. (1996). O štěstí a smyslu života. Praha: LN. 
Hájek, K. (2014). Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
Seligman, M. (2003). Opravdové štěstí. Praha: Ikar. 
Siegel., D. J. (2018). Všímavý terapeut. Praha: Maitrea. 
Wheelis, A. (2003). Naslouchání. Praha, Triton. 
Yalom, I. D. (2018). Stávám se sám sebou. Praha: Portál. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vývojová psychologie I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Obecná a kognitivní psychologie I 
Korekvizity: Psychologie osobnosti I., Obecná a kognitivní psychologie II. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je prvním semestrálním blokem z dvoudílného kurzu vývojové psychologie. Cílem předmětu je 
seznámit studenty se základními poznatky vývojové psychologie a přiblížit jim jejich možnosti aplikace 
v různých oblastech psychologické profese. Kurz se věnuje základním pojmům, principům a teoriím 
psychického vývoje. Soustředí se na vývoj jednotlivých psychických funkcí a poruch ve vývoji. Věnuje se také 
aktuálním výzkumům v této oblasti. 

 

Hlavní témata: 

1. Základní pojmy vývojové psychologie a zákonitosti a determinace psychického vývoje. 
2. Předmět a metodologie vývojové psychologie 
3. Tělesný vývoj, rozdíly ve vývoji mezi pohlavími 

4. Vývoj osobnosti (Erikson, Jung, Freud) 
5. Emoční vývoj 
6. Vývoj attachmentu 
7. Sociální vývoj 

8. Vývoj myšlení a dalších kognitivních funkcí, teorie kognitivního vývoje 
9. Morální vývoj 
10. Vývoj řeči a komunikace 
11. Rodina 
12. Vývoj vztahů k vrstevníkům a spolužákům 
13. Prezentace seminárních prací 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. 2., akt. vyd. Praha: Grada. 
Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vyd. 1. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum. 

 

Literatura doporučená: 
Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada. 
Šulová, L., &Zaouche-Gaudron, Ch. (2003). Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum. 
Klusák, M. (2014). Morální vývoj školáků a předškoláků. Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta. Praha: UK. 
Pražská skupina školní etnografie (2005). Vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2001). Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. UK: Praha. 
Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál. 
Macek, P., & Lacinová, L. (2006). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister a Principal, 
Teyber, E. (2007). Děti a rozvod: jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů. Praha: Návrat domů. 
Uholyeva, X., & Hoskovcová, S. (2014). Předivo vztahů po rozvodu. E-psychologie, 8(3). 
http://e-psycholog.eu/pdf/uholyeva_hoskovcova.pdf 
Masopustová, Z., Daňsová, P., Lacinová, L. a kol. (2018). Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. 
Brno: MUNIPress. 
Hrdlička, M., Kuric, J., & Blatný, M. (2006). Krize středního věku. Praha: Portál. 

http://e-psycholog.eu/pdf/uholyeva_hoskovcova.pdf


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Obecná a kognitivní psychologie II. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 2p+1s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce 
Znalostní test 
Ústní zkouška 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

80 % 

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (80 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. Michaela Plassová, Ph.D. (20 %, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Vztah kognice, těla a jazyka. Přehled vývoje chápání emocionálních a motivačně volních procesů; aktuální 
směry bádání. Základní obecné psychologické kategorie – psychika, prožívání, vědomí, chování, činnost, 
osobnost. Psychické procesy a stavy. Vzájemné vztahy psychických procesů, psychická regulace. Funkce 
psychiky. 

 
Hlavní témata: 
1. Jazyk a řeč 
2. Emoce 

3. Motivační a volní procesy 
4. Filosofické, kognitivní a neurologické přístupy k vymezení vědomí 
5. Nevědomí a jeho různá pojetí. Problematika svobodné vůle 
6. Základní kategorie psychika, prožívání, vědomí, chování, činnost, osobnost 
7. Psychické funkce, procesy, stavy, dispozice Vývoj psychologického zkoumání vědomí, vymezení 

základních pojmů. Funkce vědomí 
8. Modely psychiky. Integrace psychických procesů, psychická regulace 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia. 
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha, Portál 2007. 
Stuchlíková, I. (2010). Motivace a osobnost. In M. Blatný a kol. Psychologie osobnosti (137-166). Praha: Grada 
Brichcín, M. (1999). Vůle a sebekontrola: Teorie, metody, experimenty. Praha: Karolinum. 

 
Literatura doporučená: 
Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál. 
Koukolík, F. (2006). Sociální mozek. Praha: Karolinum 
P. Watzlawick, J.B. Bavelasová, D., & Jackson, D. (1999). Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: 
Konfrontace. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy neuropsychologie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 2p+2s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Dílčí testy, závěrečný test. 

Garant předmětu Mgr. Michala Plassová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Michala Plassová, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Neuropsychologie je psychologická disciplína, která studuje vztah mozku a chování a integruje do psychologie  
poznatky z neurologie, neurofyziologie, a to z oblasti diagnostiky i terapie. Studium vyžaduje zopakování 
základních informací z neurofyziologie a neuroanatomie a současně přehled některých základních koncepcí 
"bytí a vědomí" z dějin filozofie. Neuropsychologie umožňuje hlubší a speciálnější pochopení všech základních 
psychologických kategorií od vědomí, přes poznávací procesy, emoce a motivaci až k některým problémům 
psychologie osobnosti. Zároveň umožňuje poznání takových psychologických problémů jako je lateralita, 
specifické vývojové poruchy učení, sy. ADHD/ADD nebo některé poruchy řeči (např. afázie). Znalost 
neuropsychologie je základem při rehabilitaci v rámci speciální pedagogiky a poradenské i klinické psychologie. 

 
Základní témata přednášek: 

1. Neurofyziologie. Od neuronu po neurální sítě. 
2. Struktura a funkce mozku. 
3. Neurovědy, metody, aplikace a výzkum. 
4. Zobrazovací metody. 

5. Neurální koreláty kognitivních funkcí. Vnímání, paměť, emoce. 
6. Vědomí. 
7. Svobodná vůle. 
8. Výpočetní neurovědy. Kognitivní modely. 
9. Stará dobrá umělá inteligence. 
10. Neuropsychologie v diagnostice a terapii. 

 
Semináře: 

1. Interaktivní atlas mozku. 
2. Samostatný rozbor a interpretace neuropsychologických článků. 
3. Ukázka měření a analýzy EEG. 

4. Známe neuropsychologické experimenty. 
5. Účast na výzkumu Neuropsychologické laboratoře KPE. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 

Greenfieldová, S. (1998). Lidská mysl. Knižní klub. 
Kolb, B., Wishaw, I., Q. (2015). Fundamentals of human neuropsychology. Worth Publishers Inc. U. S. 
Koukolník, F. (2015). JÁ. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. KAROLINUM. Praha. 
Kulišťák, P. (2003). Neuropsychologie. PORTÁL, Praha. 
Sacks, O. (1993). Muž, který si pletl manželku s kloboukem. MF, Praha. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodologie pro psychology I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 2p+1s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Data a metody v psychologii 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní test 
Seminární práce 
Ústní zkouška 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

80 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (80 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. Jakub Staněk (20 %, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

 
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vědecké činnosti a s aplikací výzkumných metod v 
psychologii. Studenti jsou informováni o principech společenskovědního výzkumu a o kritériích, která by měl 
splňovat. Předmět se věnuje rovněž obecným principům vědecké logiky a způsobům generování poznatků v 
oboru. Studenti mají za úkol osvojit si zásady kritického, metodologicky korektního uvažování, plánování a 
designování výzkumné činnosti, volit adekvátní postupy výběru vzorku, aplikovat kvantitativní metody sběru 
dat a také se orientovat v základních možnostech jejich analýzy. Studenti své poznatky uplatní také v rámci 
samostatné výzkumné praxe. 

 

Hlavní témata: 
1. Úvod do psychologické vědy a jejích teoretických konceptů 
2. –3. Psychologická metodologie, typy výzkumů 
4.–5. Výzkumný soubor, měření a proměnné ve společenskovědním výzkumu 
6. Intervenující proměnné a elaborační analýza 
7. –9. Experimentální (kvaziexperimentální) a neexperimentální plány 
10.–11. Metody sběru dat, psychologické testy 
12. Metody zpracování dat 
13. Řešení metodologických problémů, opakování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 
Ježek, S., Vaculík, M., & Wortner, V. (2006). Základní pojmy z metodologie psychologie. Brno: FSS MU. 

 

Literatura doporučená: 
American Psychological Association. (2013). Publication Manual of the American Psychological Association. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
Clark-Carter, D. (2009). Quantitative psychological research: The complete student’s companion. New York: 
Psychology press. 
Dostál, D. (2016). Statistické metody v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Kolařík, M., et al. (2013). Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 
Olomouc: UPOL. 
Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova 
univerzita. 
Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 
Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy klinické psychologie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+2s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast při výuce 
vykonání závěrečné zkoušky 

Garant předmětu Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. (20 %, garant, přednášející) 
Mgr. Jakub Škoda (80 %, přednášející, vede seminář) 
Stručná anotace předmětu 

Osvojení základních poznatků z oblasti klinické psychologie jako aplikované psychologické disciplíny. 
Porozumění širšímu kontextu klinicko-psychologického přístupu. Seznámení se s konkrétními poruchami a 
jejich vlivu na každodenní život. 

 

Hlavní témata: 
1. Předmět klinické psychologie, její vztahy k základním a aplikovaným psychologickým disciplínám, 

vztahy k sociálním a lékařským vědám. Historie klinické psychologie. 

2. Koncepce osobnosti v klinické psychologii, bio-psycho-sociální paradigma. 
3. Etické aspekty klinické psychologie. Klinicko-psychologické poznatky v rámci edukačního procesu. 
4. Symptom, syndrom, porucha, nemoc, normalita, abnormalita. Nemoc jako psychologický problém. 
5. Organické psychické poruchy. 
6. Psychické poruchy spojené s abúzem psychoaktivních látek. 
7. Psychické poruchy schizofrenního okruhu. 
8. Afektivní poruchy. 

9. Neurotické poruchy. Poruchy příjmu potravy, generační psychické poruchy. 
10. Specifické poruchy osobnosti, poruchy sexuality. 
11. Psychosomatika a behaviorální medicína. 
12. Psychická krize, suicidalita, základní postupy krizové intervence. 
13. Psychologická problematika mentálně retardovaných, smyslově a tělesně postižených. 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, domácí násilí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 

Tuček, J., & Chodura, V. (2005). Psychiatrie. České Budějovice: ZSF JU. 
Vágnerová, M. (2005). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
Dušek, K., & Večeřová-Procházková, A. (2015). Diagnostika a terapie duševních poruch (2. přepracované 
vydání). Praha: Grada. 
Jankovský, J. (2003). Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton. 
Kratochvíl, S. (2002). Jak žít s neurózou. Praha: Portál. 
Kalina, K. (2001). Jak žít s psychózou. Praha: Portál. 
Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál. 
Kopřiva, K. (1997). Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál. 
Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada. 
Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vývojová psychologie II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Vývojová psychologie I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní test 
Ústní zkouška 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je druhým semestrálním blokem z dvoudílného kurzu vývojové psychologie. V návaznosti na kurz 
Vývojová psychologie I prohlubuje znalosti studentů v jednotlivých oblastech vývoje psychických funkcí a 
teorií vývojové psychologie s využitím aktuálních výzkumů. Kurz se věnuje specifickým charakteristikám 
ontogenetického vývoje od početí po smrt jedince. 

 
Hlavní témata: 

1. Prenatální vývoj 
2. Novorozenecké období 
3. Kojenecké období 

4. Období batolete 
5. Předškolní věk a školní zralost 
6. Mladší školní věk 
7. Raná adolescence 
8. Adolescence 
9. mladá dospělost 
10. Střední dospělost 
11. Pozdní dospělost 
12. Stáří 
13. Opakování vývojových teorií, shrnutí 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. 2., akt. vyd. Praha: Grada. 
Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vyd. 1. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum. 

 

Literatura doporučená: 
Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada. 
Šulová, L., Zaouche-Gaudron, Ch. (2003). Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum. 
Klusák, M. (2014). Morální vývoj školáků a předškoláků. Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta. Praha: UK. 
Pražská skupina školní etnografie. (2005). Vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2001). Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. UK: Praha. 
Macek, P. (2003.): Adolescence. Praha: Portál. 

Macek, P., & Lacinová, L. (2006). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister a Principal, 
Teyber, E. (2007). Děti a rozvod: jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů. Praha: Návrat domů. 
Uholyeva, X., & Hoskovcová, S. (2014). Předivo vztahů po rozvodu. E-psychologie, 8(3). 
http://e-psycholog.eu/pdf/uholyeva_hoskovcova.pdf 
Masopustová, Z., Daňsová, P., Lacinová, L. a kol. (2018). Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. 
Brno: MUNIPress. 
Hrdlička, M., Kuric, J., & Blatný, M. (2006). Krize středního věku. Praha: Portál. 

http://e-psycholog.eu/pdf/uholyeva_hoskovcova.pdf


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Statistika pro psychology I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Metodologie pro psychology I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní test 

Garant předmětu doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková (50 %, garant, přednášející) 
Ph.D., Mgr. Jan Hynek (25 %, vede seminář) 
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (25 %, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je příprava na využití matematicko-statistických metod v psychologii. Přednášky jsou 
věnovány úvodu do matematického myšlení a základům teorie pravděpodobnosti, které jsou nezbytné pro 
zvládnutí základních statistických metod. Cvičení koresponduje s obsahem přednášek, a to v praktické rovině. 

 
Hlavní témata: 
1.-2. Úvod do základů funkcí (definice funkce, základní vlastnosti, operace s funkcemi, 

přehled základních funkcí) 
3.-4. Náhodný pokus, náhodný jev, pravděpodobnost náhodného jevu. Pravděpodobnostní prostor 

(klasická pravděpodobnost, geometrická pravděpodobnost, …). 
5. Podmíněná pravděpodobnost, nezávislost, celková pravděpodobnost. 

6.-7. Náhodná veličina, distribuční funkce, náhodná veličina diskrétního typu a spojitého typu 
8.-9. Charakteristiky náhodných veličin a jejich základní vlastnosti (střední hodnota, rozptyl) 
10. Kvantily (kvartily, medián, decily, percentily), koeficient šikmosti a špičatosti 
11.-12. Příklady diskrétních náhodných veličin 
13. Příklady spojitých náhodných veličin. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 
Literatura doporučená: 
Calda, E., Dupač, V. (2008). Matematika pro gymnázia – kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha: 
Prometheus. 
Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. 
Mrkvička, T., Petrášková, V. (2008). Úvod do teorie pravděpodobnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 
Mrkvička, T., Petrášková, V. (2006). Úvod do statistiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

Odvárko, O. (1993). Matematika pro gymnázia – funkce. Praha: Prometheus. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy interkulturní psychologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizita: Sociální psychologie I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivita na hodině, příprava studentského projektu a jeho představení, analýza výkonu studenta. 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prohloubení znalostí o vztahu kultury a skupinových a intrapsychických sociálních procesů. 
Základem kurzu je osvojení si interkulturně psychologických pojmů a základních tezí o procesech kulturní 
determinace psychiky (akulturace, enkulturace, kulturní normy a hodnoty, skupinová identita) a jejich 
společenském významu. Praktickým cílem je zvyšování kulturní citlivosti a porozumění kulturním odlišnostem 
v kontextu společenského života kulturních skupin a jejich začlenění do majoritní společnosti. Významný 
prostor je věnován popisu jednotlivých vybraných minoritních skupin (v ČR a Evropě) a rozboru a kritickému 
zhodnocení stereotypů o jednotlivých sociálních skupinách. Po absolvování kurzu by měl student znát 
základní pojmy a výchozí teorie interkulturní psychologie, kriticky uvažovat nad kontextem kulturních rozdílů 
a podobností a v neposlední řadě být schopen uplatnit získané poznatky v interkulturních situacích (zvyšování 
interkulturní kompetence). 

 

Hlavní témata: 
1. Kultura a věda o kultuře 
2. Jazyk a kulturní tradice 
3. Akulturace a společnost 
4. Kulturní šok a kulturní normy 
5. Předsudky a stereotypy 

6. Minority ve společnosti I 
7. Minority ve společnosti II 
8. Psychologie hodnot 
9. Identita a globalizace 

10. Kulturní percepce 
11. Interkulturní výzkum a multikulturní problematika 
12. Prezentace studentských projektů a diskuze I 
13. Prezentace studentských projektů a diskuze II 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Čeněk, J., Smolík, J., & Vykoukalová, J. (2016). Interkulturní psychologie. Praha: Grada. 
Zeľová, A. (2008). Mezikulturní psychologie. In: Výrost, J., & Slaměník, I. (Eds.). Sociální psychologie, s. 373- 
388. Praha: Grada. 

 

Literatura doporučená: 
Berry, J. et al. (2002). Cross-Cultural Psychology. Research & Aplication. New York: Cambridge Un. Press. 
Hofstede, G., Hofstede, G. J. & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. New 
York: McGraw Hill. 

Marada, M. (2007). Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK. (vybrané kapitoly) 
Průcha, J. (2010). Interkulturní psychologie. Praha: Portál. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodologie pro psychology II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 2p+1s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Data a metody v psychologii, Metodologie pro psychology I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Realizace kvalitativní výzkumné praxe – formulace výzkumné otázky, sběr dat, jejich analýza a interpretace. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy kvalitativní metodologie: výzkumná otázka, výběr vzorku pro  
kvalitativní výzkum, metody sběru dat, možnosti zpracování kvalitativních výzkumných údajů, včetně úskalí 
kvalitativního výzkumu. Studenti získají základní orientaci v kvalitativním výzkumu a jsou schopni navrhnout 
a zrealizovat kvalitativní výzkumný projekt. Po absolvování předmětu je student schopen získané teoretické 
a praktické poznatky aplikovat i na další výzkumné projekty v rámci svého studia a budoucí profese. 

 
Hlavní témata: 

1. Etika psychologického výzkumu (obecně) 
2. Vymezení výzkumné praxe v tomto předmětu 
3. Vymezení kvalitativního výzkumu – co je to kvalitativní výzkum, jaké jsou jeho základní 

charakteristiky, etické principy kvalitativního výzkumu 
4. Výzkumné otázky – základní principy výzkumné otázky v kvalitativním výzkum, jejich tvorba 

v průběhu výzkumu 
5. Výběr vzorku pro kvalitativní výzkum – metoda totálního výběru, metoda sněhové koule, metoda 

samovýběrem, metoda příležitostného výběru 
6. –7. Metody získávání kvalitativních dat – rozhovor, pozorování, ohnisková skupina, analýza stop a 

výsledků činnosti, výzkumníkův deník, terénní poznámky 
8.–9. Typy výzkumných designů – případová studie, etnografie, biografický design, zakotvená teorie, 

kvalitativní experiment, akční výzkum 
10.–11. Zpracování dat – příprava a uspořádání dat, způsoby kódování, konkrétní metody jako např. vyložení 

karet, kontrastování, tematické kódování, specifika zpracování dat dle zakotvené teorie, narativní 
analýza, problematika interpretace dat 

12. Kritéria kvality kvalitativního výzkumu – triangulace, pravdivost a platnost, důvěryhodnost, 
přenositelnost, spolehlivost 

13. Představení výsledků kvalitativního výzkumu – projektů studentů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál. 

 
Literatura doporučená: 
Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v pedagogickém výzkumu. Praha: Grada. 
Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie osobnosti II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Psychologie osobnosti I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní test 
Ústní zkouška 

Garant předmětu Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními přístupy k osobnosti, jejímu utváření, etiopatogenezi a 
léčení. Měl by dát studentům nezbytný všeobecný rozhled v psychologických teoriích a základních termínech. 
Předmět vychází zejména z teorií vzešlých z psychoterapeutické práce s klienty, představuje tak nezbytný 
základ pro navazující předměty zaměřené na psychoterapii. Studenti jsou vedeni k aplikování teoretických 
úvah na situace, které sami zažívají či pozorují u druhých lidí. Měl by také vést k reflexi vlastních laických teorií 
osobnosti studentů. 

 
Hlavní témata (týdny/bloky): 

1. Teorie osobnosti, základní vlastnosti teorií osobnosti 
2. Psychoanalýza – S. Freud 
3. Analytická psychologie – C. G. Jung 
4. Individuální psychologie – A. Adler 
4. Interpersonální teorie - K. Horneyová, H. S. Sullivan, M. Kleinová 
5. Psychosociální teorie – E. Fromm, E. Erikson 
6.-7 Humanistická tradice - K. Goldstein, A. Maslow, C. R. Rogers 
8. Existencialisté – R. May, V. E. Frankl 
9. Behavioristická tradice I – C. L. Hull, B. F. Skinner, A. Bandura, J. Rotter, W. Mischel 
10. Behavioristická tradice II – J. Dollard, N. E. Miller, K. Lewin 
11. Rysové a faktorové teorie – G. W. Allport, R. B. Cattell, H. Eysenck, R. McCrae, P. Costa 

12. Teorie pole – G. Kelly 
13. Opakování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Drapela, V. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 
Mikšík, O. (2007). Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum. 

 
Literatura doporučená: 
Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Suite, PA: 
Psychology Press. 
Feist, J. (1994). Theories of Personality. Chicago: Brown and Benchmark. 
Frick, W. B. (1991). Personality theories: Journeys into self: An experiential workbook. New York: Teachers 
College Press. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociální psychologie I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivita v hodině, seminární práce a ústní zkouška 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %, garant, přednášející) 
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (80 %, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy, soudobé poznatky a teorie sociální psychologie týkající se 
sociálních interakcí a společenských vlivů na jedince. Základem kurzu je téma jedince v rámci společenského 
působení, seznámení se základními skupinovými fenomény (kompliance, konformita, poslušnost) a 
zákonitosti sociálního jednání (postoje, normy, hodnoty). Tyto základní poznatky jsou pak uvedeny v 
aplikovaných tématech řízení sociálních skupin a persuaze. V závěrečné části kurzu je věnována pozornost 
sociálně konstruovaným intrapsychickým jevům jako jsou hodnoty, identita a Self. Po absolvování kurzu by 
měl student být schopen propojit předmět sociální psychologie se společenskými jevy a využít poznatky 
sociální psychologie k rozboru základních sociálních (individuálních i společenských) procesů. 

 

Hlavní témata: 
1. Sociální interakce a společnost 
2. Agresivita a prosociální chování 

3. Skupinové vlivy 
4. Skupinové normy a role 
5. Řízení sociálních skupin 
6. Vývoj sociální psychologie 

7. Postoje a hodnoty 
8. Persvaze 
9. Hodnoty 
10. Jazyk a sociální realita 
11. Identita 
12. Self 
13. Prezentace a diskuze 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada. 

 

Literatura doporučená: 
Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál. 
Nakonečný, I. (2009). Sociální psychologie. Praha: Academia. 
Tavel, P. (2009). Vybrané kapitoly ze sociální psychologie. Olomouc: UPOL. 
Baron, R. A. (2014). Social Psychology. Harlow: Pearson, 2014 
Výrost, J. et al. (2019). Sociální psychologie: Teorie, metody, aplikace. Praha: Grada, 2019. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy psychodiagnostiky 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška kombinovaná 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie Štindlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie Štindlová, Ph.D. (50 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. Kateřina Šuleřová (50 %, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět směřuje k osvojení elementárních vědomostí a dovedností v oblasti psychodiagnostiky, porozumění 
širšímu kontextu aplikace psychodiagnostických metod, včetně využití v oblasti výzkumu. Studenti se dokážou 
orientovat ve fázích diagnostického procesu, dle aktuální situace budou schopni volit přiměřené diagnostické 
postupy a metody, budou schopni používat některé základní klinické i testové psychodiagnostické metody a 
budou mít osvojeny zásady práce s těmito metodami. 

 

Hlavní témata: 
1. Úvod do psychodiagnostiky 
2. Zásady práce s psychodiagnostickými metodami 

3. Psaní psychologické zprávy 
4. Klasifikace psychodiagnostických metod, anamnéza 
5. Pozorování 

6. Rozhovor 
7. Standardizované metody 
8. Testy schopností – testy inteligence 
9. Výkonové testy speciálních schopností a psychických funkcí 

10. Osobnostní dotazníky komplexní, objektivní testy osobnosti 
11. Osobnostní dotazníky jednodimenzionální, posuzovací stupnice, úvod do projektivních technik 
12. Projektivní techniky 
13. Projektivní techniky 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Svoboda, M., Humpolíček, P., & Šnorek, V. Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál, 2013. 
Svoboda, M., Krejčířová, D., & Vágnerová, M. (2001). Psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: 

Portál. 
Kondáš, O. et al. (1992). Psychodiagnostika dospělých. Martin: Osveta, 1992. 
Švancara, J. (1980). Diagnostika psychického vývoje. Praha: Avicenum. 
Morávek, S. (1987). Úvod do psychodiagnostiky dospělých. Olomouc: Univ. Palackého. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy psychometriky 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p + 1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 
Základy metodologie I 
Statistika pro psychology I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

80 % 

Vyučující 

Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (80 %, garant, přednášející, vede seminář) 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (20 %, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

 
Cílem předmětu je porozumět principům užívaným při vytváření psychologických nástrojů. Studenti by si měli 
z předmětu odnést schopnost posoudit kvalitu jimi používaného nástroje (reliabilita, validita, adekvátnost, 
posouzení otázek a typů odpovědí) a být schopni uplatnit základní dovednosti potřebné pro tvorbu vlastního 
screeningového nástroje. 

 

Hlavní témata: 
1. Historický exkurz měření v psychologii 
2. Typy dat a základní pojmy 

3. Klasická teorie testování (CTT) 
4.-5. Tvorba otázek a typy skórování 
6. Reliabilita 
7. Validita 
8. Konstruktová validita a význam teorie 
9. Normy, transformace skórů a interpretace 
10. Raschův model (IRT) a CAT 

11. Ověřování kvality testů 
12.-13. Praktické procvičování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál. 

 

Literatura doporučená: 

Gould, S. J. (1998). Jak neměřit člověka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
Jelínek, M., Květoň, P., & Vobořil, D. (2011). Testování v psychologii: teorie odpovědi na položku a počítačové 
adaptivní testování. Praha: Grada. 
Říčan, P. (1977). Úvod do psychometrie. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy. 
Urbánek, T. (2000). Strukturální modelování v psychologii. Brno: Psychologický Ústav AV ČR. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k tvorbě bakalářské práce 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 
Metodologie pro psychology I 
Metodologie pro psychology II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžná aktivita v semináři, zpracování metodiky BP a její prezentace. 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 %. 

Vyučující 

Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář k tvorbě bakalářské práce seznamuje studující se základními formálními a obsahovými požadavky 
kladenými na tento typ prací (struktura, citace, publikační etika). Přináší základní postupy, jak plánovat a 
připravovat realizaci výzkumných projektů a jak samostatně zpracovat metodický plán empirické i teoretické 
práce. Na příkladech zadaných BP budou zhodnoceny jednotlivé metodologické přístupy v psychologii, jejich 
postup, specifika a limity. Jednotlivé témata budou studující v průběhu semestru průběžně zpracovávat do 
metodického rozboru vlastní bakalářské práce, který bude poté skupinově prezentován a diskutován. Součástí 
kurzu je také praktický exkurz do propojení výsledků s jejich interpretací a postupu psaní empirického textu. 
Cílem kurzu je pro propojení znalostí psychologické metodologie a výzkumných postupů s praktickými 
požadavky na tvorbu bakalářské práce. 

 
Hlavní témata: 
1. Zdroje a rešerše literatury 

2. Výzkumný problém pro BP (workshop) 
3. Výzkumný design a obsah metodiky (workshop) 
4. Výzkumné cíle a výzkumné otázky (workshop) 

5. Metody měření a operacionalizace proměnných (workshop) 
6. Výzkumný plán a harmonogram práce (workshop) 
7. Struktura bakalářské práce 
8. Obsahová stránka bakalářské práce 
9. Kritéria hodnocení BP 
10. Práce s textem a citace 
11. Interpretace výsledků a psaní diskuze 
12. Prezentace výzkumné metodiky BP I 
13. Prezentace výzkumné metodiky BP II 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Punch, K. (2008). Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. 

 

Literatura doporučená: 
Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 
Martin, P., & Bateson, P. (2009). Úvod do teorie a metodologie měření chování. Praha: Portál. 
Punch, K. (2008). Základy kvantitativního šetření: Praktická příručka pro studenty. Praha: Portál. 
Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy psychologie práce a organizace 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p + 1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

dílčí úkoly 
ústní zkouška 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je předložit studentům ucelenou informaci o obsahu psychologie práce a jejím vývoji. Studenti 
se seznámí se základními psychologickými aspekty pracovní činnosti, pracovního prostředí, osobnostními 
předpoklady k výkonu pozice. Pozornost bude zaměřena na důležité aspekty personální psychologie – 
hodnocení výkonu, styly řízení a profesionální kariéra. 

 

Hlavní témata: 
1. Vymezení a základní úkoly psychologie práce, všech jejích vědních disciplín, historie a vývoj ve 20. 

století. 
2. Psychologické aspekty a působení pracovního prostředí, práce a její podmínky – analýza práce, 

pracovní výkonnost, pracovní zátěž, bezpečnost práce. 
3. Osobnostní předpoklady k výkonu pracovní činnosti, schopnost a způsobilost k práci, motivace a 

postoje, pracovní spokojenost, pracovní kariéra, výcvik pracovníků a rozvoj dovedností. 
4. Člověk v organizaci, člověk a technické systémy, chování člověka v ekonomické realitě. 
5. Aspekty personální psychologie. 
6. V rámci psychologie řízení hodnocení pracovníků, motivace a odměňování, komunikativní dovednosti 

a osobnost manažer, styl řízení, image, stres a konflikty, firemní kultura systému práce s lidmi, vývoj 
profesionální dráhy. 

7. Psychologické stránky řídící činnosti, techniky rozhodování, vyjednávání, assessment centre (AC/DC). 
8. Psychologické aspekty řízení lidských zdrojů. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Gillernová, I., Kebze, V., Rymeš, M. a kol. (2011). Psychologické aspekty v ČR. Nové poznatky. Praha, Grada. 
Hogan, R. M. & Kaiser, R. B. (2010). Personalilty. In: J. C. Scott D. h. Reynolds, Handbook of Workplace 
Assessment: Evidence-Based Practices for Selecting and Developing Organizational Talent (81-108). San 
Francisco, John Wiley Sons. 
Kociánová, R. (2010). Personální činnosti a metody personální práce. Praha, Grada. 
Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Žilina, Eurokodex. 
Niederlová, M. (2016). Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech: diagnostika nad 
rámec sebeposuzování. Praha, Hogrefe. 
Lisá, E., (2019). Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů. Praha, Portál. 
Plamínek, R. (2005). Vedení týmu a firem. Praha, Grada. 
Procházka, J. a kol. (2013). Psychologie efektivního leadershipu. Praha, Grada. 
Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., & Hoskovec, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha, Nakladatelství 

Karolinum. 
Wagnerová, I. a kol. (2011). Psychologie práce a organizace, nové poznatky. Praha, Grada. 
Wagnerová, I., & Kmoníčková, J. (2006). Mobbing na pracovišti. Psychologie v ekonomické praxi, 40(3-4), 135–
144. 
Literatura doporučená: 
Armstrong, M. (1999). Personální management. Praha, Grada. 
Armstrong, M. (2002). Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada. 

Bedrnová, E., Nový, I. a kol. (2007). Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press. 
Hřebíčková, M. (2011). Pětifaktorový model v psychologii osobnosti. Praha, Grada. 
Hroník F. (2007). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha, Grada. 
Kavanagh, E. (2017). Personality Testing in the Workplace: Can Internet Business Disruption Erode the 
Influence of Psychology Ethics? In: B. Cripps, Psychometric Testing, Critical Pespectives (235-250). Hoboken, 
Wiley. 

Kollárik, T. (2010). Prierez históriou psychológie práce. In. T. Kollárik, E. Letovancová, J. Výrost (Eds.), 
Psychológia práce a organizáce (11-25). Bratislava, Univerzita Komenského. 
Koubek J. (1995). Řízení lidských zdrojů – základy moderní personalistiky. Praha, Management Press. 
Kohoutek, R., & Štěpaník, J. (1999). Psychologie práce a řízení. Brno, Akademické nakladatelství. 
Lisá, E., Hennelová, K., & Kollárik, T. (2009). Pracovná motivácia manažérov – situačné a rodové aspekty 
pracovnej motivácie v súvislosti so zvládaním záťaže. Odborný refererát prednesený na konferenci 
Psychologie práce a organizace 2009, Praha. 
Lisá, E., & Medzihorský, Š. (2017). Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov: Prvé 
informácie o projekte, opis společnosti participujících na výskume. Zborník príspevkov z konference České 
asociace psychologů práce a organizace 2017, Praha. 
Nakonečný, M. (2003). Sociální psychologie organizace. Praha, Grada. 
Riegel, K. (2002). Ekonomická psychologie. Praha, Grada. 
Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., & Hoskovec, J. (2000). Metody psychologie práce a organizace. Praha, 
Karolinum. 
Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., & Hoskovec, J. (1996). Základy psychologie práce a organizace. Praha, 
Karolinum. 

Vinchur, A., & Koppes Bryan, L. L. (2012). A History of Personnel Selection and Assessment. In: N. Schmitt, The 
Oxford Handbook of Personnel Assessment and Selection (9-30). Oxford: Oxford University Press. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Statistika pro psychology II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Statistika pro psychology I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní test 

Garant předmětu doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková (50 %, garant, přednášející) 
Ph.D., Mgr. Jan Hynek (25 %, vede seminář) 
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (25 %, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je využití matematicko-statistických metod v psychologii. Přednášky jsou zaměřeny na širší 
souvislosti matematického myšlení a logiky se zaměřením na aplikaci matematicko-statistických metod při 
analýze empirických dat v různých oblastech psychologie a teoretická východiska induktivních statistických 
metod. Obsahem cvičení je příprava dat pro statistické testování a práce s matematickými hypotézami a jejich 
testování parametrickými a neparametrickými metodami. 

 

Hlavní témata: 
1. Základní pojmy – statistický soubor, statistická jednotka, statistický znak; typy dat; náhodný výběr 
2. Frekvenční analýza – rozložení četností a jejich znázornění; charakteristiky polohy a variability 
3. Popisná statistika; bodové a intervalové odhady parametrů normálního rozdělení. 

4. Principy testování hypotéz, definice p-value, definice kritických hodnot pro různé typy rozdělení 
5. Testy dobré shody 
6. Testy nezávislosti a homogenity v kontingenční tabulce 
7. Testy nezávislosti – Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův korelační koeficient 
8. Parametrické testy – jednovýběrový t-test, párový t-test, dvouvýběrový t-test 
9. Jednofaktorová ANOVA, dvoufaktorová ANOVA 
10. Neparametrické testy – znaménkový test, jednovýběrový Wilcoxonův test, Mannův-Whitneyův 

(Wilcoxonův) test 
11. Neparametrické testy – Kruskal-Wallisův test, Friedmannův test 
12. Lineární regrese s jednou vysvětlující proměnnou 
13. Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Anděl, J. (1993). Statistické metody. Praha: MATFYZPRESS. 
Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. 
Mrkvička, T., & Petrášková, V. (2006). Úvod do statistiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

 

Literatura doporučená: 
není stanovena 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociální psychologie II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Sociální psychologie I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivita v hodině, seminární práce a písemná zkouška. 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 %. 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %, garant, přednášející) 
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (80 %, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu sociální psychologie II je osvojení si výchozích poznatků o procesech sociálního poznávání na 
základě teorií sociální kognice, atribuce a heuristik. Sociální procesy jsou zde úzce propojeny s tématem 
sociálního statusu, skupinové identity, předsudků a vlivu jazyka na vnímání sociální reality. Důraz je kladem na 
aplikaci poznatků sociální psychologie ve společenském kontextu a na význam sociálního prostředí a 
sociálních vlivů na chování a psychiku jedince. Zároveň by měl kurz poskytnout základní orientaci 
v metodologii sociálně psychologického výzkumu a na reflexi poznatků ve společenských interakcích 
a činnosti pomáhajících profesí. Studující by se po absolvování tohoto předmětu měli orientovat v aktuálních 
sociálně-psychologických tématech a získat znalosti stěžejních teorií středního dosahu. 

 

Hlavní témata: 
1. Sociální kognice 
2. Atribuce a heuristiky 
3. Chyby v sociální kognici 
4. Skupiny a sociální status 

5. Sociometrie 
6. Skupinová identita a předsudky 
7. Stereotypy 
8. Jazyk a komunikace 

9. Neverbální komunikace 
10. Metody sociální psychologie 
11. Sociální vztahy 
12. Krize a zvládání náročných situací 
13. Prezentace a diskuze 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 

Nakonečný, I. (2009). Sociální psychologie. Praha: Academia. 
Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada. 

 
Literatura doporučená: 
Baumeister, R., & Vohs, K. (2007). Encyclopedia of social psychology. Los Angeles: Sage. 
Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál. 
Myers, D. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika. 
Baron, R. A. (2014). Social Psychology. Harlow: Pearson, 2014 
Výrost, J. et al. (2019). Sociální psychologie: Teorie, metody, aplikace. Praha: Grada, 2019. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy pedagogické a školní psychologie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Obecná psychologie I a II, Vývojová psychologie I a II, 
Psychologie osobnosti I a II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kazuistika ze školního prostředí 
Ústní zkoušení 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět představuje úvod do pedagogické a školní psychologie. Jeho cílem je seznámit studenty se základy 
pedagogické psychologie a školní psychologie, tj. poznat vybrané oblasti, které jsou spojené se školním 
terénem. Zároveň reflektovat vlastní zkušenosti spojené se školním prostředím. 
Student získá základní vhled do školního prostředí a orientuje se v práci školního psychologa. 

 

Hlavní témata 
Školní psychologie: 

1. Historický vývoj školní psychologie (u nás a v zahraničí) 
2. Legislativní rámec školního psychologa 
3. Profese školního psychologa (náplň činnosti) 

4. Vztahová sít školního psychologa (a její kritická místa) 
5. Příklady dobré a špatné praxe školních psychologů 

 
Pedagogická psychologie: 

6. Historický vývoj pedagogické psychologie (u nás a v zahraničí) 
7. Učitel (autorita učitele, postoje k žákům a očekávání od žáků) a jeho hodnocení školního výkonu 
8. Žák a determinanty učebního výkonu (kognice, metakognice, emoce, motivace a vůle) 
9. (Neuro)mýty a miskoncepty v pedagogice a psychologii 
10. Utváření osobnosti ve školním prostředí (reflexe vlastních vzpomínek a zkušeností), transdidaktický 

pohled do školního prostředí a jeho využití pro práci školního psychologa 
11. Kvalita výuky a její sledování pomocí metodiky 3A 
12. Rozvíjející, podnětná, nerozvinutá, selhávající výuka 
13. Didaktické formalismy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál. 
Štech, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha. Portál. 
Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: 
obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita. 

 
Literatura doporučená: 
Braun, R., Marková, D., & Nováčková, J. (2014). Praktikum školní psychologie. Praha: Portál. 
De Bruyckere, P., Kirschner, P. A., & Hulshof, C. D. (2015). Urban myths about learning and education. 
London: Elsevier. 
Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie. Praha: Grada. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologická etika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 2p+0s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška 

Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. (100 %, garant, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět si klade za cíl v obecné rovině seznámit studenty se základními pojmy, principy a problémy etiky. 
Respektuje holistické pojetí osobnosti člověka, integritu dimenze biologické, psychosociální a spirituální. 
Všímá si vztahu člověka k sobě samému (sebepojetí), k okolnímu světu, ale i místa člověka v něm. Pozornost 
je věnována problematice profesní identity a profesní etiky. Na platformě tzv. pomáhajících profesí jsou 
akcentována zejména povolání, která mají bezprostřední vztah k výchovně vzdělávací činnosti, zdravotnictví a 
k sociálním službám. Nejsou opomenuta ani rizika, jež mohou nastat při výkonu těchto profesí (např. syndrom 
vyhoření). 

 

Hlavní témata: 
1. Otázky týkající se podstaty člověka 
2.-3. Základní pojmy a principy související s etikou. Etický problém, etické dilema 
4.-5. Vztah člověka k sobě samému, k okolnímu světu (k přírodě a věcem) 
6.-8. Vztah člověka k životu (úcta k životu, ochrana lidského života, problematika reprodukční a reparativní 

medicíny) 
9.-10. Problémy spojené s výkonem pomáhajících profesí (komunikační problémy, syndrom vyhoření, 

syndrom pomocníka) 
11.-13. Člověk a transcendentno (pastorální psychologie, světová náboženství, církve, náboženské 

společnosti, sekty, náboženský fundamentalismus, ekumenismus) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Jankovský, J. (2018). Etika pro pomáhající profese, 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Triton. 

 

Literatura doporučená: 
Cílek, V., Dražan, J. (2017). Poutník časem chaosu: rozhovor s Janem Dražanem. Praha: Zeď. 
Cílek, V. (2007). Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán. 
Frankl, V. E. (2015) Lékařská péče o duši. Brno: Cesta. 
Halík, T. (2010). Divadlo pro anděly. Život jako náboženský experiment. Praha: NLN. 
Halík, T. (2009). Stromu zbývá naděje. Krize jako šance. Praha: NLN. 
Halík, T. (2006). Prolínání světů. Ze života světových náboženství. Praha: NLN. 

Křivohlavý, J. (2015). Pozitivní psychologie. Radost, naděje, odpuštění, smiřování, překonávání. Praha: Portál. 
Machovec, M. (2012). Smysl lidské existence. Praha: Akropolis. 
Matějček, Z. (2004). Psychologické eseje (z konce kariéry). Praha: Karolinum. 
Schmidbauer, W. (2008) Syndrom pomocníka. Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha: 

Portál. 
Vácha, M. (2008). Místo, na němž stojíš, je posvátná země. O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru. 
Brno: Cesta. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe I. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 30 hodin / semestr kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky Praktická výuka 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Hodnocení praxe a podkladů 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (100 %, garant, vede praxe) 

Stručná anotace předmětu 

Praxe I. je uvádí do práce psychologa s dospělými klienty. 
Volba konkrétního zařízení je na studentovi. Ve zvoleném zařízení se seznámí s pravidly pracoviště, aktivně se 
zapojí do všech činností, které mu budou během výkonu praxe svěřeny. Při přímé práci s klienty (pod 
supervizí pracovníka daného pracoviště) bude užívat správné metody práce s klientem. Současně si vede 
deník praxe, kde kromě záznamu činností, reflektuje své pocity a dilemata, které při praxi řeší. Pro úspěšné 
uzavření předmětu vypracuje reflexi svých zkušeností, případně se účastní supervizního sdílení. 

 
Hlavní témata: 
1. Seznámení s pracovištěm – s jeho účelem, strukturou a službami, které poskytují klientům. 
2. Praktické seznámení s problematikou klientů. 

3. Přímá práce s klienty pod supervizí odborníka z organizace, ve které student vykonává praxi. 
4. Sepsání reflexe praxe 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 

Hawkins, P., & Shohet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 
ČMPS (2017). Etický kodex psychologické profese. Dostupné z: http://cmpsy.cz/?page=eticky-kodex 

 
Literatura doporučená: 

Jankovský, J. (2018). Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton. 
Jůn, H. (2010). Moc, pomoc, bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál. 
Kopřiva, K. (2006). Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál. 
Schmidbauer, W. (2008). Syndrom pomocníka. Praha: Portál. 

http://cmpsy.cz/?page=eticky-kodex


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář bakalářské práce I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 20 hodin / semestr kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky konzultace s vedoucím práce 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vytvoření konceptu bakalářské práce 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %, garant, konzultující) 
Vedoucí bakalářské práce (80 %) 
Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky vypracování práce většího rozsahu, využití dovedností a 
znalostí z metodologických seminářů a design jejich vlastního výzkumu. 

 

Hlavní témata: 
1. Specifika související s tvorbou kvalifikační práce 
2. Zahájení přípravy k vytvoření bakalářské práce. 
3. Využití znalostí metodologie pro vytvoření výzkumného designu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 
Literatura doporučená: 
American Psychological Association (2013). Publication Manual of the American Psychological Association. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
Ježek, S., Vaculík, M., & Wortner, V. (2006). Základní pojmy z metodologie psychologie. Definice a vysvětlení. 
Brno: FSS MU. 
Kolařík, M., et al. (2013). Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 
Olomouc: UPOL. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociální patologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p + 0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 
Sociální psychologie I, Sociální psychologie II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výstup a vedení diskuse v závěrečných blocích předmět. 
Témata výstupů: rozbor vybraného projevu sociální patologie, návrh možnosti prevence v podmínkách 
školního poradenského pracoviště 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Předmět posluchače uvádí do problematiky sociální patologie, vybraných sociálně patologických jevů. Řeší též 
otázky rizikového chování dětí a mládeže, se kterými se psycholog především ve vazbě na spolupráci se školním 
poradenským pracovištěm může nejčastěji setkat. Důraz je kladen zejména na předcházení vzniku nežádoucích 
sociálních jevů, studenti poznají vybrané aktivity z programů primární prevence. Výuka bude též realizována ve 
spolupráci se subjekty poskytující primární (popř. sekundární) prevenci v oblasti vzniku sociálně rizikového 
chování, a to formou návštěv zařízení a diskusí s odborníky z praxe. 

 
Hlavní témata: 
1. -2. Teorie sociálních deviací, definice sociální patologie, deviace, otázky soc. normy 
3. Sociálně patologické jevy a sociálně rizikové chování 
4. Záškoláctví jako specifický problém ve školním prostředí 

5. Agrese a šikana v kontextu školní docházky 
6. Závislosti jako aktuální hrozba v životě jedince, analýza příčin, prevence, náprava 
7. Kriminalita a delikvence mládeže jako závažná forma sociální patologie 
8. Školní poradenské pracoviště, jeho struktura a kompetence v oblasti rizikového chování 

9. Diskuse s odborníkem k fungování psychologa v rámci školního poradenského pracoviště 
10. Prevence rizikového chování ve školách – filozofie, cíle, obsahy a funkce zapojených osob 
11. Minimální preventivní program, příklady preventivních aktivit z praxe 
12.– 13. Prezentace studentů. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Fischer, S., & Škoda, J. (2014) Sociální patologie. Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 
možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada. 
Kraus, B., Hroncová, J. a kol. (2010) Sociální patologie. 2. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus. 

 
Literatura doporučená: 
Bělík, V., Hoferková, S., Kraus, B. a kol. (2017) Slovník sociální patologie. Praha: Grada. 
Čech, T. (2005) Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In Střelec, S. (ed.) Studie z 
teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, s. 140-152. 

Čech, T. (2002) Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a 
metodiky výchovy. Brno: MSD, s. 115-124. 
Kalina, K. (2003) Drogy a drogové závislosti 1,2. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. 
Koukolík, F., & Drtilová, J. (1996) Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené 

moci. Praha: Makropulos 
Martínek, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže: druhy agresí, přístupy k agresívnímu chování, poruchy 
chování, šikana. Praha: Grada. 
Matoušková, A., & Matoušek, O. (2003) Mládež a delikvence. Možné příčiny, struktura, programy prevence 
kriminality mládeže. Praha: Portál. 
Miovský, M. (2012) Výkladový slovník základních pojmů školské primární prevence. Praha: Togga. 
Nešpor, K. (2000) Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál. 
Procházka, M. (2012) Sociální pedagogika. Praha: Grada. 
Procházka, M. (2019) Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: Pasparta. 
Skácelová, L., Miovský, M., & Zapletalová, J. (2010) Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: 
Togga. 
Sobotková, V. et al. (2014) Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha: Grada. 
Vágnerová, M., Csémy, L., & Marek, J. (2013) Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Praha: 
Karolinum. 

http://aleph.zcu.cz/F/?func=item-global&doc_library=ZUP01&doc_number=000016934
http://aleph.zcu.cz/F/?func=item-global&doc_library=ZUP01&doc_number=000016934
http://aleph.zcu.cz/F/?func=item-global&doc_library=ZUP01&doc_number=000046720
http://aleph.zcu.cz/F/?func=item-global&doc_library=ZUP01&doc_number=000191967


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Skupinová intervence 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 
Psychologie osobnosti I, Základy psychopatologie, Statistika pro 
psychology I, Sociální psychologie I a II, Základy psychodiagnostiky, Základy 
psychometriky, Psychologická etika 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška; znalosti teoretické, dovednosti diagnostické (interpretovat testový nález, formulovat 
diagnózu) a z diagnózy vyvozovat vhodnou intervenci a posuzovat její účinnost 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Východiskem předmětu je sociální psychologie malých skupin. Studenti se seznámí s diagnostikou malé 
sociální skupiny. Diagnostika představuje vstupní bránu pro řešení nalezených problémů, tj. intervenovat ve 
prospěch jedince-člena malé sociální skupiny či ve prospěch celé skupiny, posílit její soudržnost a zlepšit 
socio-emocionální klima. Kurz ústí do praktické aplikace diagnostických vědomostí a intervenčních metod. 

 
Hlavní témata: 
1. Pojem malé sociální skupiny, její znaky, druhy, dynamika 
2. Organizace a atmosféra skupinového života 
3. Kazuistika: vliv učitele na formování atmosféry školní třídy 
4. Diagnostika malé sociální skupiny: sociometrie, test SO-RA-D 
5. Pojem vlivu, obliby a náklonnosti; jejich interakce s osobnostními rysy 
6. Indexy vlivu, obliby a náklonnosti 

7. Typologie sociometrických nálezů 
8. Diagnostika skupiny a intervence; cíle intervence 
9. Postup při intervenci 

10. Intervence do malé sociální skupiny: kazuistika 
11. Modelová aplikace SO-RA-D: diagnostika a intervence 
12. Modelová aplikace SO-RA-D: diagnostika a intervence 
13. Modelová aplikace SO-RA-D: diagnostika a intervence 
14. Shrnutí 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Kolář, M. (2001). Bolest šikanování. Praha: Portál. 
Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Vysoká škola psychosociálních studií. 
Hrabal, V., st. (2005). Sociometricko-ratingový dotazník. Praha: IPPP. 

 
Literatura doporučená: 
Černá, A. (Ed.) (2013). Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada. 
Helus, Z. (2007). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. 
Hrabal, V., ml. (2011). SORAD – Sociometricko-ratingová metoda. Praha: Hogrefe-Testcentrum. 

Janošová, P. et al. (2016). Psychologie školní šikany. Praha: Grada. 
Krejčová, L., Mertin, V. (2010). Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer. 
Mareš, J. et al. (2003). Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové: Nucleus. 
Mlčák, Z., Záškodná, H. (2013). Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. Ostrava: Ostravská 

univerzita. 
Skarupská, H. (2016). Vybrané metody intervence vhodné pro práci sociálního pedagoga s dětmi ohroženými 
sociálním vyloučením. Sociální pedagogika, 4(1). 87-102. 
Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada. 
Špatenková, N. et al. (2017). Krize a krizová intervence. Praha: Portál. 
Úlehla, I. (2009). Umění pomáhat. Praha: SLON. 

Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
Vojtová, V., Pavlovská, M. (2013). Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch 
chování. Brno: Masarykova univerzita. 
Vymětal, J., Rezková, V. (2001). Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha: Portál. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy speciální pedagogiky 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – strukturovaná reflexe uměleckého ztvárnění problematiky speciálních potřeb. 
Písemná zkouška 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30 % 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (30 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. (70 %, přednášející, vede seminář) 
Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou speciálních potřeb, vysvětlit souvislosti postižení a 
speciálních potřeb, specifika jednotlivých typů postižení a jejich dopadu do psychiky klientů. Studenti budou 
připraveni na komunikaci osobní i profesní s klienty s postižením. Seznámí se se současným pojetím oboru, 
inkluzivním paradigmatem a systémem podpůrných opatření. Budou se orientovat v systému zařízení a služeb 
pro klienty se speciálními potřebami. 

 

Hlavní témata: 
1. Speciální pedagogika – předmět, cíl, související vědy, terminologie (SVP, PO), Vývoj a členění oboru, 

současné trendy, integrativní a inkluzivní směřování 
2. Osobnost člověka s postižením, proces socializace, fáze vyrovnávání s postižením 
3. Základní SPPG metody, komplexní rehabilitace, terapie ve speciální pedagogice 

4. Systém péče o jedince s postižením, resort MPSV, MZ, neziskové organizace pro osoby se SVP 
5. Školský poradenský systém a platná legislativa 
6. Speciálně pedagogická diagnostika a prevence 

7. Speciálně pedagogický přístup k jedincům s vadami zraku 
8. Speciálně pedagogický přístup k jedincům s vadami sluchu 
9. Speciálně pedagogický přístup k jedincům s poruchou hybnosti 
10. Speciálně pedagogický přístup k jedincům s narušenou komunikační schopností 

11. Speciálně pedagogický přístup k jedincům s poruchami autistického spektra 
12. Speciálně pedagogický přístup k jedincům s mentálním, příp. kombinovaným postižením 
13. Speciálně pedagogický přístup k jedincům s poruchami chování 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Lechta, V. (2016). Inkluzivní pedagogika (přeložila Tereza HUBÁČKOVÁ). Portál. (vybrané kapitoly) 
Slowík, J. (2010). Komunikace s lidmi s postižením. Portál. 
Valenta, M., Hutyrová, M., Langer, J., Ludíková, L., Mlčáková, R., Müller, O., Polínek, M. D., Potměšil, M., & 
Vítková, M. (2014). Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Literatura doporučená: 
Hannell, G. (2019). Identifying special needs: diagnostic checklists for profiling individiual differences (3rd 
edition). Routledge, Taylor & Francis Group. 

Thorová, K., & Jůn, H. (2012). Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem. 
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, střední Čechy. 
Thorová, K. (2016). Poruchy autistického spektra (Rozšířené a přepracované vydání). Portál. 
Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Portál. 
Valenta, M., Michalík, J., & Lečbych, M. (2018). Mentální postižení: osobnostní struktura člověka s mentálním 
postižením, speciálněpedagogická podpora pro žáky s mentálním postižením, edukační schéma, diagnostika 
osob s mentálním postižením (2., přepracované a aktualizované vydání). Grada. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy psychoterapeutických systémů 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Psychologie osobnosti II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní test 

Garant předmětu Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. (20 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie Štindlová, Ph.D. (20 %, vede seminář, přednášející) 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (20 %, vede seminář, přednášející) 
Mgr. Luboš Krnínský, Ph.D. (20 %, vede seminář, přednášející) 
Mgr. et Mgr. Petra Hořejšová (20 %, vede seminář, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými východisky základních psychoterapeutických systémů. 
Jednotlivé terapeutické přístupy budou popsány z hlediska jejich filozofického rámce, chápání etiopatogeneze 
a salutogeneze, budou představeny základní metody a techniky těchto směrů. V seminární části předmětu se 
budou studenti učit aplikovat teoretický rámec přístupu na konkrétní kazuistiky klientů a dále si budou moci 
vyzkoušet v nácvikové situaci dílčí prvky konkrétních terapeutických metod. 

 
Hlavní témata: 
1. Psychoanalýza 
2. Psychodynamické směry 
3. Gestalt terapie 
4. Terapie zaměřená na klienta 
5.- 6. KBT 
7. Systemická terapie 
8. Narativní terapie 
9.-10. Na tělo zaměřené směry 
11. Existenciální směry 
12. Integrativní a eklektická terapie 
13. Opakování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2001). Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada. 
Vybíral, Z., & Roubal, J. (Eds.) (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál. 
Kratochvíl, S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál. 

 
Literatura doporučená: 
Andrlová, M. (2005). Současné směry v české psychoterapii: rozhovory s významnými psychoterapeuty. Praha: 
Triton. 
Becková, J. S. (2018). Kognitivně behaviorální terapie – Základy a něco navíc. Praha: Triton. 
Čevelíček, M., Hytych, R., & Roubal, J. (2013). Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace 
případu. Československá psychologie, 57(5), 447-460. 
Ludewig, K. (2011). Základy systemické terapie. Praha: Grada. 
Nykl, L. (2012). Carl Ransom Rogers a jeho teorie: přístup zaměřený na člověka. Praha: Grada. 



 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe II. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 30 hodin / semestr kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky praktická výuka 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Hodnocení praxe a podkladů 

Garant předmětu Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. (100 %, garant praxe) 

Stručná anotace předmětu 

Praxe II. je uvádí do práce psychologa s dětskými klienty. 
Volba konkrétního zařízení je na studentovi. Ve zvoleném zařízení se seznámí s pravidly pracoviště, aktivně se 
zapojí do všech činností, které mu budou během výkonu praxe svěřeny. Při přímé práci s klienty (pod 
supervizí pracovníka daného zařízení) bude užívat správné metody práce s klientem. Současně si vede deník 
praxe, kde kromě záznamu činností, reflektuje své pocity a dilemata, které při praxi řeší. Pro úspěšné uzavření 
předmětu vypracuje reflexi svých zkušeností, případně se účastní supervizního sdílení. 

 
Hlavní témata: 
1. Seznámení s pracovištěm – s jeho účelem, strukturou a službami, které poskytují klientům. 
2. Praktické seznámení s problematikou klientů. 

3. Přímá práce s klienty pod supervizí odborníka z organizace, ve které student vykonává praxi. 
4. Sepsání reflexe praxe 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Hawkins, P., & Shohet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 
Etický kodex psychologické profese (2017). 
Literatura doporučená: 
Jankovský, J. (2018). Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton. 
Jůn, H. (2010). Moc, pomoc, bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál. 
Kopřiva, K. (2006). Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál. 
Schmidbauer, W. (2008). Syndrom pomocníka. Praha: Portál 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy psychologie zdraví 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kombinovaná zkouška 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (20 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika (80 %, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz se zaměřuje na představení hlavních témat Psychologie zdraví, psychologie nemoci a pozitivní 
psychologie, které poukazují na souvztažnost všech složek osobnosti. 

 

Hlavní témata: 
1. Psychologie zdraví; vymezení oboru a současné pojetí zdraví 
2. Salutogeneze, wellbeing 
3. Vybraná témata psychologie nemoci; nemoc, bolest a utrpení 

4. Psychosomatika 
5. Náročné životní situace (frustrace, deprivace, konflikt) 
6. Stres, coping, ego obranné mechanismy 
7. Resilience, vulnerabilita, self-efficacy 
8. Krize a krizová intervence 
9. Umírání, smrt, truchlení 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál 
Křivohlavý, J. (2002): Psychologie nemoci. Praha: Grada. 

 

Literatura doporučená: 
Coan, R. W. (1999): Optimální odolnost a duševní zdraví. Praha: Grada. 
Frankl, V. E. (1995): Lékařská péče o duši. Brno: Cesta. 
Hladký, A. (1993): Zdravotní aspekty zátěže a stresu. Praha: Karolinum. 

Hošek, V. (2003): Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum. 
Kastová, V. (2000): Krize a tvořivá přístup k ní. Praha: Portál. 
Poněšický, J. (2012). Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění. Praha: 
Triton. 
Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada- 
Špatenková, N. (2017): Krize a krizová intervence. Praha: Grada. 
Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada 
Yalom, D. I. (2006). Existenciální psychoterapie. Praha: Portál. 

Zacharová, E. (2017): Zdravotnická psychologie – teoretická a praktická cvičení. Praha: Grada. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář bakalářské práce II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 30 hodin / semestr kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: 
Seminář bakalářské práce I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky konzultace s vedoucím práce 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vytvoření základní struktury bakalářské práce 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %, garant, konzultující) 
vedoucí bakalářské práce (80 %) 
Stručná anotace předmětu 

Seminář probíhá formou konzultací s vedoucím práce. Student specifikuje téma své práce, s vedoucím 
konzultuje jednotlivé kroky přípravy (sběr dat, práce s literaturou), vypracování teoretické části práce a 
analýzu a zpracování zjištěných závěrů. 

 

Hlavní témata: 
1. Základní požadavky na bakalářskou práci, formální stránka bakalářské práce. 
2. Studium a analýza zadané literatury ve vazbě na téma bakalářské práce. 

3. Zpracování teoretické části bakalářské práce. 
4. Stavba jednotlivých kapitol, jejich provázanost, zařazení obrázků, tabulek a grafů a jejich označení. 
5. Korektní citace literatury, formulování závěru a případné vazby na výzkum nebo další publikaci. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 
Literatura doporučená: 
American Psychological Association (2013). Publication Manual of the American Psychological Association. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
Ježek, S., Vaculík, M., & Wortner, V. (2006). Základní pojmy z metodologie psychologie. Definice a vysvětlení. 
Brno: FSS MU. 
Kolařík, M., et al. (2013). Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 
Olomouc: UPOL. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Profesní identita psychologa II. 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kolokvium. 
Seminární práce – portfolio. 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

80 % 

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (80 %, garant, vede seminář) 
Mgr. Michaela Plassová, Ph.D. (20 %, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Kurs je zaměřen na reflexi profesních předpokladů studenta, dosavadní profesní přípravy a na jeho profesní 
směřování. Je také prostorem pro posouzení osobnostního vývoje v průběhu studia. Studenti jsou vedeni 
k tvorbě profesních portfolií. 

 
Hlavní témata: 

1. Podoby profese psychologa – reflexe praktické části přípravy a vlastních profesních předpokladů. 
2. Etické otázky profese, její proměny v současné době, profesní standardy. 
3. Reflexe vlastního osobního a profesního rozvoje v průběhu studia. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
EuroPsy – the European Certificate in Psychology. EFPA Regulations on EuroPsy and Appendices, July 2019. 
Guggenbühl-Craig, A. (2007). Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 

 

Literatura doporučená: 
Csikszentmihalyi, M. (2016). Flow a práce. Praha: Portál. 
Selligman, M. (2014). Vzkvétání. Praha: Jan Melvil 

Brenner, D., & Brenner, F. (2008). Poznejte své silné a slabé stránky. Základ úspěšného stanovení cílů a plánů 
v kariéře. Praha: Grada. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Perspektivy psychologické vědy 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+1s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

80 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (80 %, garant, vede seminář) 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (10 %, vede seminář) 
doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (10 %, vede seminář) 
Stručná anotace předmětu 

Kurz je zaměřený na shrnutí bakalářského studia psychologie a další profesní rozvoj studentů. Pozornost je 
věnovaná odbornému směřování studentů, jejich specializaci, dalšímu studiu a participaci na veřejném životě 
a životě psychologické komunity. 

 
Základní témata: 
1. Organizace a sdružení psychologů a členství v nich (v ČR a ve světě) 

2. Účast na konferencích, sympóziích, seminářích a SVOČ 
3. Publikační činnost a publikační etika 
4. Aktuální témata české i světové psychologie, kontroverzní témata 
5. Etické zásady v rámci různých oborů, sdružení a institucí 
6. Možnosti participace na výzkumu, mezinárodní spolupráci, realizaci mobilit a možnosti získání 

grantové podpory 
7. Další odborné směřování a studium, perspektiva celoživotního vzdělávání 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 
Literatura doporučená: 
Aktuální elektronické zdroje, materiály a kurzy 
American Psychological Association. (2013). Publication Manual of the American Psychological Association. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
Goodwin, J. C. (2010). Research in psychology: Methods and Design. NY: John Wiley & Sons. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk – angličtina I (příp. kurz) 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 
Zp. 

 
Forma výuky 

 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výuka a ověření studijních výsledků probíhají v anglickém jazyce 
Aktivní účast na semináři (70% docházka) 

Prezentace na vybrané psychologické téma 
Písemný test (splnění testu na 70 %, 1 řádný a 1 opravný pokus) 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je zvládnutí jazykových prostředků a řečových dovedností angličtiny na úrovni B2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je kladen na osvojení odborné slovní zásoby 
z oblasti psychologie. Pozornost je zaměřena na rozvoj samostatného čtení odborných textů, poslech a 
produkci odborného psychologického diskurzu. 

 
Hlavní témata: 

1. What is Psychology? 
2. Branches of Psychology 
3. Psychology in Practice 
4. Psychology and computers 
5. Dreams and Personality 
6. Vygotsky and Piaget: Thought and Language 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Jane Short (2016). English for Psychology in Higher Educational Studies. Reading, UK: Garnet Education. 

 

Literatura doporučená: 
Odborná literatura a vědecké internetové zdroje z oblasti psychologie 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk – angličtina II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 
Zp. 

 
Forma výuky 

 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výuka a ověření studijních výsledků probíhají v anglickém jazyce 
Aktivní účast na semináři (70% docházka) 

Prezentace na vybrané psychologické téma 
Písemný test (splnění testu na 70 %, 1 řádný a 1 opravný pokus) 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je zvládnutí jazykových prostředků a řečových dovedností angličtiny na úrovni B2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je kladen na osvojení odborné slovní zásoby 
z oblasti psychologie. Pozornost je zaměřena na rozvoj samostatného čtení odborných textů, poslech a 
produkci odborného psychologického diskurzu. 

 
Hlavní témata: 

1. Memory 
2. Mental Disorders: Popular Myths 
3. Personality 
4. Modern Addictions 
5. Parapsychology 
6. With the Future in Mind 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Jane Short (2016). English for Psychology in Higher Educational Studies. Reading, UK: Garnet Education. 

 

Literatura doporučená: 
Odborná literatura a vědecké internetové zdroje z oblasti psychologie 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk němčina B 1.2 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

aktivní účast na semináři, závěrečný test z probrané slovní zásoby a gramatických jevů 

Garant předmětu Dr. phil. Zdeněk Pecka 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Dr. phil. Zdeněk Pecka (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem semináře je rozvíjení komunikativních dovedností v německém jazyce. Důraz bude kladen na jazyk 
mluvený, avšak v rámci semináře bude kultivován i jazyk psaný. Na vybraných tématech bude jednak cvičena 
slovní zásoba, jednak cvičena schopnost logicky a pohotově reagovat na situace jak běžného, tak především 
profesního života v pedagogické oblasti. Součástí bude také nácvik porozumění psanému textu či poslechová 
cvičení. 

 
Hlavní témata: 

1. Další vzdělávání 
2. Hledání Práce 
3. Mládí 

4. Biografie 
5. Politika 
6. Společnost 
7. Turismus 

8. Koncerty 
9. Události 
10. Dějiny 
11. Životní Prostředí 
12. Budoucnost 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Kolektiv (2014). Menschen. Deutsch als Fremdsprache B1.2. Hueber Verlag. 
Vlastní odborné materiály s pedagogickou tematikou. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk němčina – přípravný kurz na zkoušku 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+3s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

aktivní účast na semináři, závěrečný test z probrané slovní zásoby a gramatických jevů 

Garant předmětu Dr. phil. Zdeněk Pecka 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Dr. phil. Zdeněk Pecka (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem semináře je rozvíjení komunikativních dovedností v německém jazyce. Důraz bude kladen na jazyk 
mluvený, avšak v rámci semináře bude kultivován i jazyk psaný. Součástí bude také nácvik porozumění 
psanému textu či poslechová cvičení. Vše směřuje k přípravě na zkoušku. 

 

Tématem všech seminářů je gramatika a slovní zásoba na úrovni B1+/B2 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Buscha, A., & Syita, S. (2011). B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (B1-B2). Leipzig: 
Schubert Verlag. 
Motta, G. (2008). Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Klett, 2008. 
Vlastní odborné materiály s pedagogickou tematikou. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Arteterapie I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast 

Garant předmětu Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz podává základní informace o arteterapii, její historii a současnosti a jejím využití u dětí a dospělých. 
Pozornost je věnována především arteterapii s dětmi a dospívajícími. Seminář je zážitkový, jeho náplní jsou 
ukázky různých arteterapeutických technik (zaměřené především na činnostní arteterapii). Seminář probíhá 
v 6 čtyřhodinových blocích. 

 

Hlavní témata: 
1. Úvod do arteterapie, historie arteterapie 

2. Hlavní arteterapeutické směry, arteterapie v psychoterapii 
3. Práce s klientem v arteterapii, vztah terapeut – artefakt – klient 
4. Vývoj výtvarného zobrazování 

5. Arteterapie s dětmi, některé arteterapeutické techniky v práci s dětmi 
6. Skupinová práce – tvorba artefaktů 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Liteartura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Baleka, J. (1999). Modř barva mezi barvami. Praha: Academia. 
Baleka, J. (1997). Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha: Academia. 
Bettelheim, B. (2017). Za tajemstvím pohádek. Praha: Portál. 
Brožková, I. (1983). Dobrodružství barvy. Praha: SPN. 
Case, C., & Dalley, T. (2006). The Handbook of Art Therapy. London and New York: Routledge Taylor and Francis 
Group. 
Cognet, G. (2013). Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál. 
Gage, J. (2000). Colour and Meaning: Art, Science and Symbolism. Barkeley and Los Angeles: University of 
California Press. 

Kol. autorů (2000). Současná arteterapie v České republice a zahraničí. Praha: PF UK. 
Lhotová, M., & Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál. 
Liebmann, M. (2005). Skupinová arteterapie. Praha: Portál. 
Malchiodi, C. A. (1998). Understanding Children´s Drawings. London: Jessica Kingsley Publisher. 
Malchiodi, C. (ed.) (2003). Handbook of Art Therapy. New York and London: Guilford Press. 
Perout, E. (2005). Viktor Lowenfeld a jeho pojetí dvou tvůrčích typů. Arteterapie, 8, s. 15 – 18. 
Perout, E. (2005). Viktor Lowenfeld a jeho pojetí ontogeneze dětské kresby a malby. Arteterapie, 9, s. 27 – 32. 
Perout, E. (2005). Arteterapie se zrakově postiženými. Praha: Okamžik – sdružení pro podporu nejen 
nevidomých. 
Pleskotová, P. (1987). Svět barev. Praha: Albatros. 
Riedel, I. (2002). Obrazy v terapii, umění a náboženství. Praha: Portál. 
Skaife, S., & Huet, V. (eds.) (1998). Art Psychotherapy Group. Between pictures and words. London and New 
York: Routledge. 
Šicková – Fabrici, J. (2002). Základy arteterapie. Praha: Portál. 
Uždil, J. (2002). Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: SPN 2002. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Arteterapie II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Arteterapie I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce 

Garant předmětu PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz je zaměřen na rozvoj schopnosti vnímat výtvarný artefakt jako projektivní nástroj, který nese symbolický 
význam a vypovídá a osobnosti a životní situaci klienta. Seminář je zaměřen na rozvoj schopnosti studentů 
interpretovat výtvarné artefakty klientů. Studenti jsou trénováni ve vytváření hypotetických úvah o možných 
interpretačních významech klientova artefaktu a obecně v práci s výtvarnou produkcí klienta. Kurz je 
koncipován jako zážitkový a opírá se o vlastní výtvarnou tvorbu studentů. 

 
Hlavní témata: 

1. Arteterapie s dospělými, specifika individuální a skupinové arteterapie 
2. Projektivní potenciál výtvarného díla, možnosti jeho interpretace, rizika 
3. Symbolika výtvarného artefaktu 

4. Význam barev, barevná symbolika 
5. Vlastní tvorba 
6. Rozbory artefaktů a trénink interpretací 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Baleka, J. (1999). Modř barva mezi barvami. Praha: Academia. 
Baleka, J. (1997). Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha: Academia. 
Bettelheim, B. (2017). Za tajemstvím pohádek. Praha: Portál. 
Brožková, I. (1983). Dobrodružství barvy. Praha: SPN. 
Case, C., & Dalley, T. (2006). The Handbook of Art Therapy. London and New York: Routledge Taylor & Francis. 
Černoušek, M. (2019). Děti a svět pohádek. Kouzlo vyprávěného slova. Praha: Portál. 
Fontana, D. (1994). Tajemný jazyk symbolů. Praha a Litomyšl: Paseka. 
Franz, M. -L. von (2015). Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 2015. 
Gage, J. (2000). Colour and Meaning: Art, Science and Symbolism. Barkeley and Los Angeles: University of 
California Press. 
Kast, V. (2014). Dynamika symbolů. Základy jungovské psychoterapie. Praha: Portál. 
Kol. autorů (2000). Současná arteterapie v České republice a zahraničí. Praha: PF UK. 
Lhotová, M., & Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál. 

Liebmann, M. (2005). Skupinová arteterapie. Praha: Portál. 
Malchiodi, C. (ed.) (2003). Handbook of Art Therapy. New York and London: Guilford Press. 
Mertlík, R. (2014). Starověké báje a pověsti. Praha: Argo. 
Petiška, E. (2017). Staré řecké báje a pověsti. Praha: Argo. 
Pleskotová, P. (1987). Svět barev. Praha: Albatros. 

Riedel, I. (2002). Obrazy v terapii, umění a náboženství. Praha: Portál. 
Skaife, S., & Huet, V. (eds.) (1998). Art Psychotherapy Group. Between pictures and words. London and New 
York: Routledge. 
Slavík, J. (1997). Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum. 
Šicková – Fabrici, J. (2002). Základy arteterapie. Praha: Portál. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cvičení ze statistiky 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Statistika pro psychology I. a II. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na cvičení 

Garant předmětu Mgr. Jan Hynek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je aplikace matematicko-statistických metod v psychologii a prohloubení znalostí z předmětů 
již absolvovaných. Úvod je věnován opakování základních principů statistického testování, cvičení s daty a 
charakteristikami výběrového souboru. 
Dále jsou cvičení zaměřena na praktickou práci s vlastními daty studentů, konkrétně jejich úpravu, třídění, 
deskripci a další statistickou analýzu, kterou je možno implikovat do závěrečných prací. 

 

Obsahový základ předmětu (hlavní témata) se odvíjí od specifik dat, které studenti poskytnou a formy metod, 
kterou chtějí využívat pro své práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Calda, E., & Dupač, V. (2008). Matematika pro gymnázia – kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha: 
Prometheus. 
Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. 
Mrkvička, T., & Petrášková, V. (2008). Úvod do teorie pravděpodobnosti. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita. 
Mrkvička, T., & Petrášková, V. (2006). Úvod do statistiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 
Odvárko, O. (1993). Matematika pro gymnázia – funkce. Praha: Prometheus. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dopravní psychologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Základy psychologie práce a organizace 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

sledování videozáznamů dopravních situací, diskuse k tématům, brainstorming, účast na psychologickém 
testování, vyhodnocování, kazuistické případy 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem daného předmětu je seznámit posluchače se základními pohledy na dopravní problematiku z hlediska 
účastníka silničního provozu nebo pouze jeho pozorovatele. Informace se týkají – dopravy v současném světě, 
interakce člověka s řízeným systémem v letectví, v silniční dopravě, v železniční dopravě a v lodní dopravě, 
kognitivních funkcí řidiče, řidičského chování, osobnostních profilů řidičů (navigátorů, kapitánů lodí, 
strojvedoucích, lektorů výcviku), dopravně-psychologického vyšetření a způsobilost řidičů. Dalšími tématy 
jsou prevence nehod, teorie nehod a spolehlivost technických systémů i lidského činitele, rizikové skupiny 
řidičů a jejich rehabilitace, psychologické aspekty výuky a výcviku. 

 

Hlavní témata: 
1. Psychologická analýza činnosti řidiče (pilota, strojvedoucího, kapitána atd.) 

2. Psychická způsobilost k řízení dopravních prostředků 
3. Osobnost a sociálně psychologické aspekty v dopravě 
4. Posuzování způsobilosti různých skupin řidičů (mladiství, řidičů z povolání, řidičů bez ŘP, seniorů, 

řidičů s poruchou osobnosti apod.) 

5. Rizikové skupiny řidičů a jejich rehabilitace 
6. Psychologické aspekty výuky a výcviku 
7. Dopravní nehody a dopravní konflikty 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Černochová, D., & Rudá, A. (2016). TVP – Inventář dopravně relevantních vlastností osobnosti. Praha, 
Hogrefe-Testcentrum. 
Hamerníková, V. (2010). Základy dopravní psychologie nejen pro profesionální řidiče. NK Praha. 
Havlík, K. (2005). Psychologie pro řidiče. Praha, Portál. 
Hřebíčková, M. (2011). Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, uplatnění. Praha, 
Grada Publishing. 
Rehnová, V. (2009). Metodika identifikace a řešení informační zátěže dopravního prostředí. Praha, MD ČR. 
Seitl, M., & Šucha, M. (2010). Manuál dopravně psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování 
psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Praha, MD ČR. 
Šucha, M., & Černochová, D. (2016). Driver personality as a valid predictor of risky driving. Transportation 
Research Procedia, 14, 4286-4295. 
Šucha, M., Černochová, D., Rehnová, V., Šrámková, L., & Zámečník, P. (2015). Metody pro 

dopravněpsychologické vyšetření. Praha, Hogrefe –Testcentrum. 
Štikar, J., Hoskovec, J., & Šmolínová, J. (2003). Psychologie v dopravě. Praha, Karolinum. 

 

Literatura doporučená: 
Bakalář, E. (1992). Metodika k vyšetřování řidičů z povolání. Praha, Ústav silniční a městské dopravy. 
Černochová, D., & Rehnová, V. (2010). December 3rd). Peripheral perception depending on age and the 
effect of secondary load. 3rd Internacional Driver Car Interaction and Interface Conference, Prague. 

Deffenbacher, J. L., Richards, T. I., Filetti, I. B., & Lynch, R. S. (2005). Angry drivers: A test of State-trait Theory. 
Violence and Victims, 20(4),455-469. 
Makishita, H., & Matsunafa, K. (2008). Differences of drivers reaction times according to age and mental 
workload. Accident Analysis and Prevention, 40(2), 567-575. 
Kořán, M. (2009). Dopravní psychologie. In Baštecká, B. (Ed), Psychologická encyklopedie. Aplikovaná 
psychologie. Praha, Portál,68-72. 
Šebová Šafaříková, J. (2018). Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu 
řidiče z povolání. Disertační práce, FF UP Olomouc. 
Zaoral, A. (2010). Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické 
způsobilosti k řízení motorových vozidel. MD ČR, Praha. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie emocí 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+1s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kolokvium 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Role emocí v regulaci jednání. Hlavní přístupy k emocím. Dynamika emocí a možnosti jejich kontroly a 
usměrňování. Zvládání nepříjemných emocionálních stavů. Rozpoznávání emocionálních stavů druhých lidí a 
adekvátní reakce na jejich signály. 

 

Hlavní témata: 
1. Fyziologické, kognitivní a behaviorální aspekty emocí. 
2. Role emocí v regulaci jednání. 

3. Dynamika emocí. 
4. Možnosti kontroly a regulace emocí. 
5. Zvládání nepříjemných emočních stavů. 
6. Rozpoznávání emocí druhých lidí, vhodné reakce na emoční signály. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Koukolík, F. (2012). Citový mozek: Neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén. 
Poláčková Šolcová, I. (2018). Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada. 
Slaměník, I. (2011). Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada. 

 
Literatura doporučená: 

Schulze, R., & Roberts, R. D. (2009). Emoční inteligence. Praha: Portál. 
Keleman (2005). Anatomie emocí. Praha: Portál. 
Křivohlavý, J. (2013). Psychologie pocitů štěstí: Současný stav poznání. Praha: Grada. 
Röhr, H-P. (2012). Cesty z úzkosti a deprese. Praha: Portál. 
Morschitzky, H., & Sator, S. (2014). Deset tváří úzkosti. Praha: Portál. 
Kast, V. (2010). Hněv a jeho smysl. Praha: Portál. 
Kast, V. (2012). Úzkost a její smysl. Praha: Portál. 
Kast, V. (2016). Závist, žárlivost a jejich smysl. Praha: Portál. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie deprivace 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Dějiny psychologie, Obecná a kognitivní psychologie I 
 

Korekvizity: Psychologie osobnosti, Základy psychopatologie, Vývojová 
psychologie I, Základy neuropsychologie 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška; znalost vybraných publikací a dovednost integrovat základní poznatky obecně psychologické, 
vývojově psychologické, poznatky z psychologie osobnosti a neuropsychologie do konceptu deprivace (jeho 
diagnostiky a léčby) 
Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (100 %, garant, přednášející) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti budou informováni o základních pojmech, historii výzkumu, diagnostice a nápravě deprivace. Co je 
život bez lásky, jaké účinky má deprivace na vývoj lidského jedince, na jeho imunodeficienci, inteligenci 
emoce, morálku, sociabilitu či senzoricko-motorické funkce. Pozornost bude věnována také tématům: pojem 
dítěte chtěného vs. nechtěného, intaktní rodiny vs. dysfunkční rodiny, psychologického vs. biologického 
rodičovství, problém institucionální péče o dítě, adopce a resocializace, smysl života. 

 

Hlavní témata (týdny/bloky): 
1. Počátky výzkumu deprivace, základní terminologie 
2. R. Spitz, deprivace vs. mentální retardace, projekt Lebensborn 
3. J. Bowlby, deprivace vs. morálka, determinace bio- vs. socio-kulturní 
4. H. Harlow, experiment v deprivaci 
5. H. Harlow (pokrač.), senzitivní vs. kritická stádia, rodiče biologičtí vs. psychologičtí, druhy deprivace 
6. Citová vazba (attachment), bazální důvěra vs. nedůvěra, vliv raného dětství na další psychický vývoj 

7. Rousseauův Emil vs. deprivace, kazuistika 
8. Dítě černošské vs. bělošské 
9. Subdeprivace, skandinávská studie 
10. Subdeprivace a deprivace v československém a českém výzkumu 

11. Symptomy subdeprivace, kazuistika 
12. Diagnostika subdeprivace a náprava subdeprivace 
13. Shrnutí 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Matějček, Z., Langmeier, J. (2011). Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum. 

 

Literatura doporučená: 
Bowlby, J. (1969). Attachment. New York: Basic Books. 
Bowlby, J. (2010). Vazba. Praha: Portál. 
Bowlby, J. (2013). Ztráta. Praha: Portál. 
Kubicka, L., Roth, Z., Dytrych, Z., Matejcek, Z., David, H. P. (2002). The mental health of adults born of 
unwanted pregnancies, their siblings, and matched controls: a 35-year follow-up study from Prague, Czech 
Republic. J Nerv Ment Dis., 190(10), 653-62. 
Koluchová, J. (Ed.) (1999). Sborník přednášek o náhradní rodinné péči. Praha: JAN. 
Matějček, Z. (1991). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN. 
Matějček, Z. (1992). Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: Portál. 
Matějček, Z. (2015). Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál. 
Matějček, Z. (2015). Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad. 

Matějček, Z. Dytrych, Z. (2002). Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada. 
Koukolík, F. (2002). Život s deprivanty. Praha: Galén. 
Koukolík, F. (2006). Vzpoura deprivantů. Praha: Galén. 
Vágnerová, M. (2000). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
Krátký film Praha (1963). Děti bez lásky. Film natočený dle námětu Z. Matějčka. Praha: Studio Krátkého filmu. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie motivace 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+1s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kolokvium 

Garant předmětu Mgr. Ivana Mašková 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Ivana Mašková (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Studující budou seznámeni se základními teoretickými východisky psychologie motivace (Sebedeterminační 
teorie motivace, velká trojka motivů, cílové orientace, Heckhausenův procesuální model, teorie flow atd.) a 
dalšími teoriemi motivace aplikovanými v edukačním a pracovním kontextu. Představeny budou také vybrané 
nástroje využívané pro měření motivace. Součástí kurzu bude praktický nácvik, kdy studující získají přehled o 
strategiích a technikách podpory motivace a volních kompetencí. V rámci tohoto praktického nácviku si 
vyzkouší metodu sebekoučování a další metody aplikované v rámci stanovování cílů, posilování mechanismů 
sebekontroly a dalších volních kompetencí, umožňujících úspěšné dosahování osobních cílů a realizaci 
vlastního potenciálu. 

 
Hlavní témata: 

1-6 Teoretická východiska a nástroje pro měření motivace 
7-13 Praktický nácvik 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 

Stuchlíková, I. (2010). Motivace a osobnost. In M. Blatný a kol. Psychologie osobnosti (137-166). Praha: Grada 
Brichcín, M. (1999). Vůle a sebekontrola: Teorie, metody, experimenty. Praha: Karolinum. 
Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení. Praha: PF UK. 

 
Literatura doporučená: 
dílčí separáty k modelům jednotlivým výkladovým modelům (Deci, Csikszentmihalyi, Krapp, Heckhausen, 
Kuhl, Meyer, Klinger, Rheinberg, Nicholls, Dudová, Apter, Kerr aj.). 
Rheinberg, F. (2004). Motivation. Stuttgart: Kohlhammer. 
Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2006). Motivation und Handeln. Berlin: Springer. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Forenzní psychologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2 ZS, 3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce (prezentace) 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie Štindlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie Štindlová, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na osvojení elementárních znalostí a dovedností v oblasti forenzní psychologie a 
porozumění širšímu kontextu této aplikované psychologické disciplíny. Kurs seznamuje studenty s 
terminologií forenzní psychologie a aktuální problematikou zejména v oblasti penitenciární, 
postpenitenciární, soudní a policejní psychologie. 

 

Hlavní témata: 
1. Předmět, členění, metody forenzní psychologie a její interdisciplinární zařazení 

2. Historie, současný stav a perspektiva forenzní psychologie 
3. Delikventní a kriminální chování 
4. Psychologické aspekty vybraných deliktů 

5. Psychopatologie, psychologická podstata agresivního jednání 
6. Osobnost a nebezpečnost pachatele trestného činu 
7. Psychologické otázky trestu a uvěznění jako nejdůraznější reakce trestního systému 
8. Reintegrace pachatele 

9. Psychologie v činnosti policejních služeb 
10. Soudní psychologie 
11. Viktimologické hledisko a psychologická podpora obětí 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 
Literatura doporučená: 
Matoušková, I. (2013). Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada. 
Čírtková, L. (2009). Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 
Boukalová, H. (2012). Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie. Praha: 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 
Čírtková, L. (2004). Policejní psychologie. Praha: Portál. 
Netík, K., Netíková, D., & Hájek, S. (1997). Psychologie v právu. Praha, C. H. Beck. 
Pavlovský, P. (2004). Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada Publishing. 
Čírtková, L. (2014). Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál. 

On-line katalogy knihoven 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kazuistický seminář 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování kazuistiky a prezentace; aktivní účast a prezence na kurzu; závěrečná písemná sebereflexe. 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je získat zkušenosti se skupinovou prací s příběhem klienta. Účastníci mají za úkol uskutečnit 
rozhovor a vytvořit kazuistiku zahrnující jak popis událostí, vztahů a prožitků z klientova života, tak také úvahy 
o jeho psychodynamice, odhad základního konfliktu v klientovi a zachycení souvislostí jeho života, které jej k 
tomu přivedly. Studenti budou rozvíjet schopnost reflexe a sebereflexe, empatického zkoumání, 
psychologického dotazování se a uvažování nad příběhem klienta. Prostor bude věnován také uvažování, jak s 
daným klientem pracovat z pozice psychologa. 

 
Hlavní témata: 
1. Vymezení smyslu a kontextu práce s kazuistickým materiálem. 
2. Uvedení do způsobu práce s kazuistickým materiálem zde na skupině. 
3. Prezentace kazuistik, jejich následný rozbor a skupinové sdílení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Mentzos, S. (2005). Dynamika duševní nemoci. Praha: Portál. 
Pačesová. M. (2004). Lékař, pacient a Michael Balint. Praha: Triton. 
Kopřiva, K. (1997). Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál. 
Trapková, L., & Chvála, V. (2005). Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál. 
Hawkins, P., & Shonet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 
Úlehla, I. (1996). Umění pomáhat. Písek: Renesance 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kyberpsychologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2 ZS, 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné plnění úkolů 
Seminární práce 
Kolokvium 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. Jakub Staněk (80 %, vede seminář) 

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 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura 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 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodologické praktikum 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2 LS, 3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 1p + 1s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 
Metodologie pro psychology I 
Statistika pro psychology I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích 
Prezentace návrhu výzkumu bakalářské práce a návrhu zadaného výzkumu 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. Jakub Staněk (80 %, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům aktualizaci a přehled klíčových východisek metodologie a 
statistiky a zprostředkovat jejich využití v praxi. Důraz je kladen zejména na kvalitní zpracování návrhu 
projektu (výzkumného designu) kvalifikační práce. Dílčí témata zahrnují zejména práci s relevantními 
teoretickými východisky, výběr výzkumného souboru, sběr dat, volbu výzkumných metod, volbu adekvátních 
statistických metod, zpracování časového harmonogramu a uvážení možných rizik, které s realizací výzkumu 
souvisejí. 

 
Seminář je určen pro studenty druhého ročníku v letním semestru a studenty třetího ročníku v zimním 
semestru. 

 

Hlavní témata: 
1. Tvorba výzkumného návrhu 

2. Teoretické ukotvení 
3. Výzkumná oblast, problém, cíle, VO a hypotézy 
4. Výzkumný soubor, sběr dat, 
5. Výzkumné metody 
6. Zpracování dat 
7. Časový harmonogram 
8. Etika výzkumu 
9. Možné problémy a jejich řešení 

 

V hodinách bude probíhat rovněž prezentace výzkumného návrhu studenty spojená s odbornou diskusí. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova 
univerzita. 
Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. 
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v pedagogickém výzkumu. Praha: Grada. 
Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: 
Portál. 
Chráska, M. (2008). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada. 
Hendl, J. (2006). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. 
Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál. 

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Pailo. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Poradenská psychologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní test 
Praktická práce 

Garant předmětu Mgr. Petr Šulista 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Petr Šulista (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s poradenským systémem v ČR, školní neúspěšností a jejich příčiny a 
dále získat přehled o specifických poruchách učení a chování. Dále je cílem osvojit si východiska z údajů pro 
stanovení diagnózy: škola (informace ze školy), speciálního pedagoga (percepčně kognitivní zkoušky), 
psychologa (stanovení úrovně a struktury rozumových schopností, dle potřeby ostatních odborníků. Studenti 
si v praktické části osvojí základní obsah speciálně pedagogické diagnostiky, ze které analyzují výsledky, 
navrhují opatření a reedukaci v rámci poradenského systému. 

 
Hlavní témata: 
1. Úvod do poradenského systému v ČR 

2. –3. Školní neúspěšnost 
4.–6. SVPU a CH + ostatní postižení 
7.–8. Percepčně motorické funkce 
9.–11. Diagnostické nástroje 
12.–13. Praktická část 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Pipeková, J. a kol. (1998). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido. 

 

Literatura doporučená: 
Pokorná, V. (2001). Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál. 
Zelinková, O. (1994). Poruchy učení. Praha: Portál. 
Žáčková, H., & Jucovičová, D. (2007). Metody reedukace specifických poruch učení. Smyslové vnímání. Praha: 
nakladatelství D + H. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychohygiena 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studenti během předmětu realizují vybrané techniky psychohygieny, které reflektují. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychohygieny jakožto interdisciplinárního oboru a rozvíjet 
jejich praktické dovednosti ve vztahu k hlavním tématům tohoto oboru. Obsah předmětu vychází z holistické, 
bio-psycho-socio-spirituální koncepce lidské existence. 
Studenti získají základní orientaci v oboru a aplikují získané informace do běžného i profesního života. 

 
Hlavní témata (týdny/bloky): 

1. Vymezení a předmět psychohygieny 
2. Základní pojmy psychohygieny 
3. Stres a jeho zvládání 

4. –5. Náročné životní situace a jejich zvládání 
6. Syndrom vyhoření 
7. Prokrastinace, time management 

8.–9. Autoregulace emocí a myšlení 
10.–11. Autoregulace chování a jednání 

12.–13. Techniky rozvoje osobnosti a osobnostního růstu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Křivohlavý, J. (2003). Psychologie zdraví. Praha: Portál. 
Burešová, I., et al. (2016). Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. Brno: 
Masarykova univerzita. 
Kottler, J. (2013). Profesní psychohygiena terapeuta. Praha: Portál. 

 

Literatura doporučená: 
Praško, J., & Prašková, H. (2001). Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada. 
Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (2018). Změna k lepšímu: šestistupňový program pro 
překonání zlozvyků. Praha: Portál. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie reklamy 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

sledování videozáznamů reklam na sociálních sítích, diskuse k tématům, k výzkumům, brainstorming, účast na 
psychologickém hodnocení 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem daného předmětu je seznámit posluchače se základními principy reklamního sdělení, s nástroji reklamy 
v současné době, význam mediální gramotnosti různých věkových skupin. 
K hlavním informacím patří chápání pojmu reklama, propagace a komunikace v sociálním kontextu dané 
kultury. Dalšími tématy jsou tvorba a účinnost reklamních kampaní, psychologické aspekty působení 
reklamních sdělení, principy kredibility, klamavé reklamy, vliv emocí na rozhodování člověka, měření 
účinnosti reklamy, psychologie médií. 

 

Témata přednášek: 
1. Psychologie médií současné doby. 
2. Reklama, propagace a komunikace v marketingovém mixu. 

3. Vliv reklamních propagací na kognici člověka, různých věkových skupin. 
4. Typy reklamních sdělení a měření její účinnosti. 
5. Působení barev, emocí, erotiky, humoru v médiích. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Heath, R., Nairn, A. (2007). Efektivní reklama. Trend Marketing, 4/2007. 
Jahodová, H. (2006). Využívání reklamy na internetu v českém prostředí. Marketing a komunikace, 1/2006. 
Komárková, R., Rymeš, M., Vysekalová, J. (1998). Psychologie trhu. Praha, Grada. 
Strategie (2015). Dvacet pět let české reklamy. Praha, 1995–2015, 5/2015. 

Vysekalová, J., Herman, J. (2007). Reklama jako zrcadlo doby. Marketing Inspiration, 3/2007. 
Vysekalová, J., Komárková, R. (2002). Psychologie reklamy. Praha, Grada 
Vysekalová, J. (2008). Psychologie reklamy. Praha, Grada. 

 
Literatura doporučená: 
Dan, J. (1998). Co o nás prozrazují barvy. Psychologie-PROPSY, 12/1998. 
Du Plessis, E. (2007). Jak zákazník vnímá reklamu. Brno, Computer Press. 
Factum Invenio (2005). Vnímání značkového zboží. Závěrečná zpráva z výzkumu. Praha. 
Factum Invenio (2007). Výzkum postojů české veřejnosti k reklamě. Závěrečná zpráva. Praha. 
Havelka, J. (2005). Proměny české společnosti v čase. Trend Marketing, 11/2005. 
Hodačová, L. (2007). Mozek, emoce a spokojený život. Psychologie dnes, 2/2007. 
Doležalová, J. (2000). Jazyk mezinárodní reklamy na českém trhu. Praha, Martketing a komunikace. 
Douchová, J., Komárková, R., Mejstká, D., Rymeš, M., Vysekalová, J. (1993). Základy psychologie trhu. Praha, 
Grada. 

Pleskotová, P. (1987). Svět barev. Praha, Albatros. 
Prachár, J. (1966). Základy reklamy. Bratislava, SNP. 
PPM Factum (2010). Postoje české veřejnosti k reklamě. Výsledky výzkumu, 2010. 
Rejmánek, E. (1966). Úvod do psychologie trhu. Praha, VŠE. 
Rosenstiel, L., Kirsch, A. (1996). Psychologie der Werbung. Komar-Verlag. 
Starcom Worldvide (2005). Mediální ukazatele účinnosti. Interní materiál, 2005. 
STEM/Mark (2000). Český spotřebitel. Strategie. 
Stuchlík, P., Pergner, M., Dvořáček, M. (1998). Marketing a reklama na internetu. Praha, Grada. 
Tomek, I. (2001). Češi a značka. Marketing a komunikace, 4/2001. 
Vysekalová, J., Hlaváček. J. (2000). Efektivita reklamy na internetu a výzkum. Praha, Marketing § Média plus. 
Vysekalová, J., Tomek, I. (1998). Postoje české veřejnosti ke značce a značkovému zboží. Praha, Marketing a 
komunikace 2/1998. 

Vysekalová, J. (1998). Psychologie propagace. Brno, Mospra. 
Vysekalová, J., Šafaříková. J. (2006). Co říkají barvy o firmách. Marketing a komunikace, 4/2006. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie rodiny a partnerských vztahů 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Vývojová psychologie, Sociální psychologie I, Základy 
sociologie 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

Zp. 
 

Forma výuky 
 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce, průběžné vypracování úkolů v rámci seminářů – reflexe vlastních rodinných vztahů, práce 
s kresbou, s diagnostickými nástroji 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Student se seznámí se základními pojmy z oblasti psychologie, diagnostiky, výzkumu a psychoterapie rodiny. 
Rodinu budou vnímat nejen jako sociální skupinu, ale také jako klíčový kulturní kontext. Naučí se pohlížet na 
rodinu jako na dynamický interakční systém, pochopí systémové souvislosti vzniku potíží. V kontextu rodinné 
problematiky bude rozvíjet, aplikovat a integrovat znalosti z vývojové psychologie, sociální psychologie, 
psychodiagnostiky, poradenství a psychoterapie. 

 

Hlavní témata: 
1. Psychologický, sociologický a kulturně antropologický pohled na rodinu 
2. Rodina jako systém, funkce rodiny 

3. Životní cyklus rodiny, kulturní proměny rodiny 
4. Interakce a komunikace v rodině 
5. Výchovné styly v rodině, vztahy rodiny k dalším institucím, socializace 
6. Rodinné mýty a rituály 
7. Sourozenecké konstelace, varianty rodinných uspořádání 
8. Diagnostika rodinných vztahů I 
9. Diagnostika rodinných vztahů II 

10. Zátěžové situace a rodina 
11. Partneři a rozchody 
12. Psychoterapie rodiny, rodinná terapie, párová terapie – základní pojmy 
13. Rodina terapie a poradenství – klíčové přístupy 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Sobotková, I. (2012). Psychologie rodiny (3. vyd). Portál. 
Možný, I. (2008). Rodina a společnost (2., uprav. vyd). Sociologické nakladatelství SLON. (vybrané kapitoly) 
Sullerot, É. (1998). Krize rodiny (přeložila Helena Beguivinová). Karolinum. 
Trapková, L., & Chvála, V. (2009). Rodinná terapie psychosomatických poruch: [rodina jako sociální 
děloha] (Vyd. 2). Portál. 
Singly, F. De. (1999). Sociologie současné rodiny (přeložila Ludmila Šašková, přeložil Stanislav Štech). Portál. 

 
Literatura doporučená: 
Beck, U. (2011). Riziková společnost: na cestě k jiné moderně (2. vyd, přeložil Otakar Vochoč). Sociologické 
nakladatelství. 
Rieger, Z., & Vyhnálková, H. (2001). Ostrov rodiny: integrující přístup pro práci s rodinou: příručka pro 
odborníky (2. vyd). Konfrontace. 

Matějček, Z., & Dytrych, Z. (2002). Krizové situace v rodině očima dítěte: dětská závist – žárlivost, nevěra a 
rozvod – nový partner v rodině, nevlastní sourozenci – vzpomínky z dětství. Grada. 
Satir, V. (2006). Kniha o rodině: [základní dílo psychologie vztahů] (Vyd. 2, přeložila Jindřiška Šolcová, přeložila 
Vlasta Lišková). Práh. 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Relaxační techniky 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce 

Garant předmětu PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen především na osvojení základních relaxačních a imaginativních metod a možnosti jejich 
využití v psychoterapii a v běžném životě (psychohygiena). Jedná se o seminář zážitkový spojený s tréninkem 
vlastních zkušeností studentů (jak v roli relaxujícího, tak v roli toho, kdo relaxaci vede). 

 

Obsah kurzu: 
1. Základní informace o relaxacích, imaginacích, možnosti využití těchto technik v rámci 

psychoterapie i v běžném životě. 

2. Koncentrace pozornosti, autoregulace myšlenek a představ. 
3. Nácvik správného dýchání. 
4. Metoda prostého svalového uvolnění. 

5. Autogenní trénink, modifikace autogenního tréninku. 
6. Progresivní relaxace. 
7. Relaxace s autosugescí, práce s bolestí. 
8. Koncentrační sebeuvolnění pomocí dechových cvičení. 

9. Imaginativní metody a jejich využití v psychoterapii. 
10. Aktivní imaginace. 
11. Katathymně imaginativní psychoterapie. 
12. Trénink studentů ve vedení relaxace. 
13. Trénink studentů ve vedení relaxace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Leuner, H. (2007). Katatymně imaginativní psychoterapie. Praha: Portál. 
Míček, L. (1986). Duševní hygiena. Praha: SPN. 

Víchová, V. (2016). Autogenní trénink a autogenní terapie. Praha: Portál. 
 
Literatura doporučená: 
Cungi, Ch., Limousin, S. (2005). Relaxace v každodenním životě. Praha: Portál. 
Faleide, A., O., Lian, L., B., & Faleide, E. K. (2010). Vliv psychiky na zdraví. Praha: Grada. 
Hanson, R. (2016). Stačí jen málo: 52 způsobů, jak rozvíjet klid mysli pomocí neuropsychologie. Praha: Portál. 

Kastová, V. (1999). Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál. 
Weikert, W. (1998). Uzdrav se vlastní vůlí. Praha: Knižní klub. 

https://www.grada.cz/autor/defaultauthor/?authorid=4503
https://www.grada.cz/autor/defaultauthor/?authorid=4505
https://www.grada.cz/autor/defaultauthor/?authorid=4504


 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebezkušenostní seminář 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+2s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na skupině 
Vedení snového deníku 

Garant předmětu Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář, tandemová výuka) 
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář, tandemová výuka) 
Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je nabídnout prostor pro sebepoznání a osobnostní růst ve skupině. Budou využity techniky práce 
s tělem, rozbor snů, výtvarné techniky. Prostřednictvím uvedených technik si student může prohloubit své 
sebepoznání, současně prostřednictvím účasti ve skupině může získat náhled na své způsoby vztahování se 

k druhým. Zásadní je ochota účastníků reflektovat sebe sama a své zkušenosti sdílet ve skupině. 
Zároveň studenti získají základní přehled o technikách práce s tělem a se sny, budou představeny teoretické 
přístupy, z nichž tyto techniky vycházejí. 

 
 
Hlavní témata: 
1. Seznámení s pravidly práce ve skupině, tvorba individuální zakázky pro seminář 

2. Práce se sny – prvotní seznámení se sny – pozornost vůči neverbálním signálům a tomu, jak je sen vyprávěn 
3. Práce se sny – hledání indicií, asociování ke snovým symbolům 
4. Práce se sny – sen jako projekce 
5. Práce se sny – sen jako kompenzace, hledání protikladů 
6. Práce se sny – sen jako retroflexe, komu je snové sdělení určeno? 
7. Práce se sny – dramatizace snu 
8. Práce s tělem – úvodní přiblížení 

9. Práce s tělem – metody tělesného uvědomování 
10. Práce s tělem – zkoumání zakázky v pohybu 
11. Práce s tělem – práce s dechem 
12. Práce s tělem ve dvojici 
13. Závěrečné zhodnocení 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
Heffernanová, J (1995). Tajemství dvou partnerů. Praha: Argo. 
Jung., C. G. (1999). Snové symboly individuačního procesu. Brno: Nakladatelství T. Janečka. 
Perls, F. (1996). Gestalt terapie doslova. Olomouc: Votobia. 
Smith, E. W. L. (2007). Tělo v psychoterapii. Praha: Portál. 

 

Literatura doporučená: 
Boadella, D., Frankel, E., & Corrêa, M. (2009). Biosyntéza: Výběr z textů. Praha: Triton. 
Campbell, J. (2000). Cesta hrdiny. Praha: Portál. 
Boss. M.: Včera v noci se mi zdálo. Praha Triton 1994 
Čížková.Klára (2005). Tanečně-pohybová terapie. Praha: Triton. 
Freud. S. (1998). Výklad snů. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourka. 
Hall. J. A. (2005). Jungiánský výklad snů. Brno: Nakladatelství T. Janečka. 

Jára, M. (2004). Sny naživo. Praha: Pražská vydavatelská společnost a Homeopatická klinika. 
Keleman, S. (2013). Anatomie emocí. Praha: Portál. 
Lowen, A. (2002). Bioenergetika. Praha: Portál. 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vedení rozhovoru 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+1s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. (100 %, garant, vede seminář) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je uvedení do způsobu vedení terapeutického rozhovoru s klientem. Studenti budou trénovat 
praktické dovednosti v oblasti vedení rozhovoru. Rovněž bude trénována schopnost reflektované práce a  
schopnost vnímat roli souvislostí a kontextu, za nichž je rozhovor s klientem veden, uvědomování si jejich 
vlivu na svou vlastní práci. 

 
Témata (předmět je realizován ve dvouhodinových blocích): 
1. Různé přístupy k vedení rozhovoru, východiska (Rogersovská psychoterapie, systemická terapie, 

terapie zaměřená na řešení, narativní terapie 
2. Verbální a neverbální kontext rozhovoru, kladení otázek 
3. Struktura rozhovoru 
4. Postupy podporující klienta, aktivní naslouchání, oceňování 
5. Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími, rozhovor s rodinou (specifika práce s rodinným systémem) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 
Literatura doporučená: 
Anderson, H. (2009). Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii. Brno: NC Publishing. 
Bobek, M., Peniška, P. (2008). Práce s lidmi. Brno: NC Publishing, Brno. 
Dupuy, E. (2002). Úspěšný dialog. Praha: Portál. 
Delfoes, M. F. 2018). Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety. Praha: Portál. 
Kindl-Beilfus, C. (2012). Umění ptát se. Praha: Portál. 
Mikuláštík, M. (2003). Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada. 
Miller, W. R., Rollnick, S. (2003). Motivační rozhovory. Tišnov: SCAN. 
Peavy, R. V. (2013). Sociodynamické poradenství. Praha: Dům zahraniční spolupráce pro Centrum 
Euroguidance. 
Shazer, S., Dolan, Y. (2011). Zázračná otázka. Praha: Portál. 
Soukup, J. (2014). Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál. 
Sullivan, H. S. (2006). Psychiatrické interview. Praha: Triton. 
Timulák, L. (2006). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál. 
Úlehla, I. (2004). Umění pomáhat. Praha: SLON. 
Vodáčková, D. a kol. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál, s. 89–114. 
Zatloukal, L., Vítek, P. (2019). Zázrak tří květin: Terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími. Portál: 
Portál. 



 
 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vybraná témata současné psychologie 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

ZS, LS 

Rozsah studijního předmětu 1p+1s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

aktivní účast, samostudium, průběžné úkoly, písemná práce 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

60 % 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (60 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. (40 %, přednášející, vede seminář) 
Stručná anotace předmětu 

Kurz je určen všem zájemcům o obor psychologie – jak z řad studentů společenskovědních oborů a oborů, 
které lze s psychologií interdisciplinárně propojit, tak studentům v jiných specializacích, kteří chtějí získat 
vhled do současného psychologického výzkumu a psychologické praxe. 
V rámci výuky je pozornost věnovaná především aktuální podobě psychologické vědy, zejm. pak z 
interdisciplinárního hlediska (např. vztahy s biologií, sociologií, lékařstvím, filozofií apod.). V předmětu je 
kladen důraz na propojení studentů z různých oborů (i zahraničních) a variabilitu témat. 

Předmět je vyučován v anglickém jazyce. 
 
Základní témata předmětu: 
1. Psychologie jako věda 
2. Biologická a evoluční perspektiva psychologie 

3. Psychologie osobnosti 
4. Vybraná témata psychologie I 
5. Sociální psychologie 
6. Vybraná témata psychologie II 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura povinná: 
není stanovena 

 

Literatura doporučená: 
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M., & Sommers, S. R. (2015). Social Psychology (9th Edition). New Jersey: 
Pearson. 
Comer, R., Gould, E., & Furnham, A. (2013). Psychology. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. 
Eysenck, M. W. (2001). Psychology for A2 Level. Hove, East Sussex: Psychology Press. 
Eysenck, M. W. (2005). Psychology for AS Level. Hove, East Sussex: Psychology Press. 
Hayes, N. (2013). Principles of social psychology. Psychology Press. East Sussex: Taylor & Francis. 
Lewis, A. (Ed.). (2008). The Cambridge handbook of psychology and economic behaviour. New York: 
Cambridge University Press. 
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2009). Atkinson & Hilgard’s 
Introduction to Psychology (15th Edition). Hampshire: Cengage Learning EMEA. 



Přehled personálního zabezpečení studijního programu 
 

Abecedně seřazený seznam garantů a dalších vyučujících studijních předmětů uvedených ve 
studijních plánech. 

 
Garant studijního programu: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

 
Bajgarová Zdeňka, Mgr., Ph.D. 
Bílková Zuzana, Mgr., Ph.D. 
Dvořák Petr, PhDr., Ph.D. 
Hrušková Martina, RNDr., Ph.D. 
Hynek Jan, Mgr. 
Jankovský Jiří, doc., PhDr., Ph.D. 
Jošt Jiří, doc., CSc. 
Kouřilová Jana, Mgr., Ph.D. 
Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D. 
Mašková Ivana, Mgr. et Mgr. 
Mazehóová Yvona, PhDr., Ph.D. 
Mrhálek Tomáš, Mgr., Bc., Ph.D. 
Nohavová Alena, doc., Mgr., Ph.D. 
Pavličíková Helena, PhDr., CSc. 
Pecka Zdeněk, Dr. phil. 
Petrášková Vladimíra, doc., RNDr., Ph.D. 
Pexa Petr, PaedDr., PhD. 
Plachá Veronika, Mgr., Ph.D. 
Plassová Michala, Mgr., Ph.D. 
Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 
Staněk Jan, Mgr., Ph.D. 
Stuchlíková Iva, prof., PaedDr., CSc. 
Šebeš Marek, Mgr., Ph.D. 
Šebová Šafaříková Jitka, PhDr., Ph.D. 
Škoda Jakub, Mgr. 
Štefánková Zuzana, Mgr. Ph.D. 
Štindlová Sylvie, Mgr. et Mgr., Bc., Ph.D. 
Šulista Petr, Mgr. 

 
 

Poznámky: 
Tučně: garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT) 
Kurzívou: garanti ostatních předmětů profilujícího základu (PZ) 



C-I – Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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 

Data a metody v psychologii (garant, přednášející, vede seminář) 
Kazuistický seminář (garant, vede seminář) 
Kyberpsychologie (garant) 
Metodologické praktikum (garant) 
Metodologie pro psychology I (garant, přednášející, vede seminář) 
Perspektivy psychologické vědy (garant, vede seminář) 
Sociální psychologie I (garant) 
Sociální psychologie II (garant) 
Vybraná témata současné psychologie (garant, přednášející, vede seminář) 

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 

Dalibor Kučera je výzkumný pracovník a pedagog v oblasti obecné psychologie, sociální psychologie a 
psychologie osobnosti na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se 
zabývá problematikou psychologie užívání jazyka a alternativním psychometrickým přístupům. 

 

V letech 2016–2018 byl řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT (Komputační psycholingvistická 
analýza českého textu) podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S). 

 
Dalibor Kučera je členem rady Českomoravské psychologické společnosti pro období 2018–2022, od roku 
2018 předsedou sekce Obecná a teoretická psychologie ve vědecké radě konference ICP2020, od roku 2016 
členem České asociace pedagogického výzkumu a od roku 2015 členem výkonné a technické redakce 
časopisu Pedagogika, vydávaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2018 rovněž 
působí jako člen Etické komise Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 

2013 – dosud: Odborný asistent oddělení psychologie, Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická 

fakulta Jihočeské univerzity 
2016 – 2018: Odborný výzkumný pracovník, Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta 

Jihočeské univerzity 
2010 – 2016: Středoškolský učitel, Gymnázium Omská, Praha 



Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 7 
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 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

• Havigerová, J. M., Haviger J., Kučera D., & Hoffmannová, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk 
of Depression. Frontiers in Psychology, 10. (25 %) 

• 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. (50 %) 

• Kučera, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting: Using 
Computerized Optometric Handwriting Analysis in Psychological Assessment, Computer 
Comparative Graphometry in the IPCH Research. In Chernov Y. & Nauer M. A. (Eds.), Handwriting 
Analysis. Validation and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli. (100 %) 

• Kučera, D. & Havigerová, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application in 

psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), 61–72. (50 %) 

• 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. 
(50 %) 

 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
Předměty: Data a metody v psychologii; Perspektivy psychologické vědy; Metodologie pro psychology 

 

• Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy 
[Modern Psychology: Main Fields and Questions of Contemporary Psychological Science]. Praha: 
Grada. (100 %) 

• Kučera, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v 
psychologickém výzkumu [Self-report and other report questionnaires in psychological research]. In 
D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. 
Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT 
Research: Computational psycholinguistic analysis of Czech text] (pp. 31–42). České Budějovice: PF 
JU. (100 %) 

• Kučera, D. (2015). Psychologie v perspektivě vědy a vzdělávání [Psychology in the Perspective of 
Science and Teaching]. In D. Kučera (Ed.), Psychology Now! 2015: Sborník odborných prací ze 
seminářů psychologie (pp. 4–7). České Budějovice: PF JU. (100 %) 

Působení v zahraničí 

• 2021/02 – 2021/06: Fulbright-Masarykovo stipendium – Komise J. W. Fulbrighta; „Personality 
Processes and Oral Communication: A Cross-linguistic Psychological Analysis on English and Czech“; 
University of Arizona, USA 

• 2016/04 – 2016/06: Výzkumná stáž Norway Funds 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, NO 

Podpis 

 

Datum 29. května 2020 



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Zdeňka Bajgarová Tituly Mgr., 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 

Garant předmětu Psychologie osobnosti I (100 %, garant, vede přednášky a semináře) 
Psychologie osobnosti II (100 %, garant, vede přednášky a semináře) 
Základy psychoterapeutických systémů (20 %, garant, vede přednášky a semináře) 
Sebezkušenostní seminář (100 %, garant, vede semináře) 
Základy psychopatologie (20 %, garant, přednášející) 
Základy klinické psychologie (20 %, garant, přednášející) 
účast na SZZ, vedení BP 

Údaje o vzdělání na VŠ 
 

2017/září: Pedagogická psychologie (PF JU) – Ph.D. 
2003/září: Jednooborová psychologie, specializace klinická psychologie (FF UK) – Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
 

2013/září – dosud: Odborný asistent, asistent vědy a výzkumu, Pedagogická fakulta JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 
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    

   

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: 
Bajgarova, Z., & Bajgar, A. (2019). The relationships among MAOA, COMT Val158Met, and 5‐HTTLPR 
polymorphisms, newborn stress reactivity, and infant temperament. Brain and Behavior, e01511. 
Bajgarová, Z., & Stuchlíková, I. (2019). Obtížný temperament v raném dětství. Československá 
Psychologie, 63(1), 104-115. 
Bajgarová, Z. (2019). Rodičovská výchova k emoční gramotnosti s přihlédnutím k temperamentu dítěte. In A. 
Nohavová (Ed.), Podpora a funkční rozvoj funkční gramotnosti (s. 53-59). Praha: EDUKO. 
Bajgarová, Z., & Stuchlíková, I. (2018). Partner relationships and the raising of a temperamentally difficult 
infant. Human Affairs, 28(3), 219-232. 
Bajgarová, Z. (2015). Výchovné strategie rodičů dětí s obtížným temperamentem. In J. Jošt, A. Nohavová, H. 
Havlisová (Eds.), Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení (pp. 89-103). Praha: 
EDUKO 

 
Absolvované psychoterapeutické výcviky: 



2007 – Tříletý systematický výcvik v tanečně-pohybové psychoterapii (American Dance Therapy Association) 
2004 – Čtyřletý systematický výcvik v Gestalt psychoterapii (Institut pro Gestalt psychoterapii) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Základy speciální pedagogiky (30 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Psychologie rodiny a partnerských vztahů (50 %, garant, vede seminář) 
Údaje o vzdělání na VŠ 

 

2000 – 2005 Psychologie a speciální pedagogika PedF UK 
2006 – 2012 Doktorský studijní program Pedagogická psychologie, PedF UK, Ph.D. uděleno 2012 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 – 2006 Baobab lektor a psycholog 

2005 – dosud Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, odborný asistent 
2006 – 2012 Diagnostický ústav Homole, pracoviště SVP Strakonice – psycholog, etoped, nyní externí 

spolupráce 
2010 – dosud Soukromá praxe psychologického a speciálně pedagogického poradenství 
2014 – dosud pracovník VŠ psychologické poradny JU, psychologické a speciálně pedagogické 

poradenství 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 13 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   2 
   



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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Jost, J., Havlisova, H., Bilkova, Z., Malinovska, O., & Z. Štefankova. (2019) Saccadic Eye Movements are related  
to Personality Traits: A Comparison of Maltreated and Non-maltreated Young Women. Journal of Psychiatry 
and Psychiatric Disorders 3 (2019): 245-261. 
Jost, J., Havlisova, H., Bilkova, Z., Malinovska, O., & Stefankova, Z. (2019). Eye - Tracking Could Contribute to 
The Diagnostics of The Can Syndrome. American Journal of Biomedical Science & Research, 6(5), 413–415. 
doi:10.34297/ajbsr.2019.06.001073 

Jošt, J. Havlisová, H., Bílková, Z., Štefánková, Z., & Zemková, L. (2018) Adolescents with persistent history of 
maltreatement fail in antisaccadic task. Journal of Child and Adolescent Trauma, 11 (2), 163-171 
Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2017). Spolupráce rodiny a školy z pohledu poradenského psychologa. In 
Procházka, M., Vítečková, M., & Žlábková, I. (Eds.) Škola a její lidé na křižovatkách. (s. 9-20). Brno: Česká 
pedagogická společnost. ISBN 978-80-905245-8-3. 
Garabiková Pártlová, M., & Bílková, Z. (2016) Professional competences of future teacher educators. In 
Aškerc, Quality of university teaching and learning. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, 2016, s. 171-176. 

 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

JOŠT, J. THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., & PETRÁŠKOVÁ, V. (2017) School 
Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Nata R. N (Ed) Progress in 
Education (pp.147–167). NY: NOVA Science Publishers 
BÍLKOVÁ Z. (2017) Učitel mateřské školy a jeho diagnostická, intervenční role. In Svobodová, E.; Vítečková. M. 

a kol. Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. S. 68-79. ISBN 978-80-262-1243 
JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z., MRKVIČKA, T. (2016) Social aspects of dyslexia: A case 
of transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options. New York: 
Nova Science Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Petr Dvořák Tituly Ph.D, PhDr. 

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 

Cizí jazyk – angličtina I (příp. kurz) (100 %, garant, vede seminář) 
Cizí jazyk – angličtina II (100 %, garant, vede seminář) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2014 Ph.D., studijní program Filologie, studijní obor Didaktika konkrétního jazyka (anglický jazyk); FF UK 
Praha, disertační práce Sociální dovednosti učitelů angličtiny v edukačních interakcích na středních 
školách, vedoucí práce doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 

1997 Mgr, PF JU České Budějovice; Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (5 – 12), anglický jazyk – 
výtvarná výchova 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001 – dosud odborný asistent na Katedře anglistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
1998 – dosud učitel angličtiny na Konzervatoři České Budějovice (částečný úvazek) 
1998 – 2001 učitel angličtiny a výtvarné výchovy na ZŠ Máj I v Českých Budějovicích 
1997 – 1998 tlumočník a překladatel v SH Leasing, a.s. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 13 

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   5 
   

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: 
Betáková, L., & Dvořák, P. (2019). Promoting Communication in the Classroom through Teacher Feedback. 
International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 5(6), 666-674. 
Betáková, L., & P. Dvořák (2018). Výuka anglického jazyka pro studenty primární pedagogiky – akademická 
disciplína nebo příprava na pedagogickou praxi? České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. 
Dvořák, P (2016). Sociální dovednosti učitele angličtiny jako důležité determinanty efektivní interakce učitel - 
žák ve výuce angličtiny na střední škole. Psychologie pro praxi 1-2/2016. Praha: Nakladatelství Karolinum, 
Univerzita Karlova. ISSN 1803-8670. 
Dvořák, P. (2015). Supporting English Acquisition through the Teacher's Social Skills. In: Černá, M., Ivanová, J. 
a Š. Ježková (Eds.) Learner Corpora and English Acquisition. Pardubice: Univerzita Pardubice. 
Dvořák, P. /2015). Učitel angličtiny z pohledu středoškoláků. Speciál pro střední školy, příloha časopisu Řízení 
školy 6/15. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 



Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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 

Základy antropologie (100 %, garant, přednášející) 
Základy psychofyziologie člověka (100 %, garant, přednášející) 
Evoluční a komparativní psychologie, etologie člověka (50 %, garant, přednášející) 

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 

2000-2007: pedagog, SPŠK Bechyně, obor aplikovaná chemie 
2007-dosud: odborný asistent, KBi PF JU (kromě 2012-16: rodičovská) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 16 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 8 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených doktorských 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 216 241 > 60 
   

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: 
Hrušková, M., Ťoupalová, L., Vašková, I., Rejtharová, D., & Kobzová, J. (2020). The physical characteristics of 
preschool children and schoolchildren in relation to the type of nutrition in infancy. Anthropologie, 58(1), 
121-130. DOI 10.26720/anthro.20.02.06.4 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
Vignerová, J., Riedlová, J., Bláha, P., Kobzová, J., Krejčovský, L., Brabec, M., & Hrušková, M. (2006). VI. 
celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže České republiky 2001 (souhrnné výsledky). Praha: Státní 
zdravotní ústav. 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. DOI 10.1002/per.664 
Flegr, J., Hrušková, M., Hodný, Z., Novotná, M., & Hanušová, J. (2005). Body height, body mass index, waist- 
hip ratio, fluctuating asymmetry and second to fourth digit ratio in subjects with latent toxoplasmosis. 
Parasitology, 130, 621-628. DOI 10.1017/s0031182005007316 



Roberts, S.C., Havlicek, J., Flegr, J., Hruskova, M., Little, A.C., Jones, B.C., Perrett, D.I., & Petrie M. (2004). 
Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. Proceedings of Royal 
Society, Biol. Lett., 271: 270-272. DOI 10.1098/rsbl.2004.0174 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Jan Hynek Tituly Mgr. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 4 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Data a metody v psychologii (10 %, vede semináře) 
Statistika pro psychology I (25 %, vede semináře) 
Statistika pro psychology II (25 %, vede semináře) 
Cvičení ze statistiky (100 %, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

• Jihočeská univerzita PF, bakalářské studium 

obor psychologie – jednooborová (2010-2013) 

• Jihočeská univerzita PF, magisterské studium 
obor psychologie/výchova ke zdraví (2013-2015) 

• Jihočeská univerzita PF, doktorské studium 
obor pedagogická psychologie (2015 až dosud) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

• Asistent na katedře pedagogiky a psychologie PF JU (2015 až dosud) 

• Metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně (2014 až dosud) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

   

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: 
Hynek, J., Najmonová, M., Procházka, M. (2019). Řešení nevhodného chování žáka v součinnosti se sociálním 
pedagogem. In Hroncová, Socialia 2019 „Quo vadis sociálna pedagogika v 21.storočí?“. Banská Bystrica: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Psychologie 

Jméno a příjmení Jiří Jankovský Tituly doc., PhDr., PhD. 

Rok narození 1950 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Psychologická etika (100 %, garant, přednášející) 
Člen zkušební komise SZZ 
Údaje o vzdělání na VŠ 

2004 MU Brno, habilitační řízení v oboru Speciální pedagogika (doc.) 
1998-2001 PF UK Praha, doktorský studijní program Speciální pedagogika (Ph.D.) 
1986-1988 FF UK Praha, postgraduální studium poradenské psychologie 

1985-1987 PF UK Praha, rozšiřující studium speciální pedagogiky 
1977-1982 FF UK Praha, Pedagogika – péče o nemocné (PhDr.) 
1968-1973 CMBF Praha – Litoměřice, nynější KTF UK Praha, filozofie – teologie (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1. 10. 2016 – dosud PF JU České Budějovice, docent 
2004 – 30. 9. 2016 ZSF JU České Budějovice, docent 
1993 – 2012 centrum ARPIDA České Budějovice, ředitel 
1990 – 2004 ZSF JU České Budějovice, odborný asistent 
1983 – 1990 OPPP Český Krumlov, psycholog-speciální pedagog, ředitel 
1973 – 1983 DPL Opařany, SZP, vychovatel 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 30 (ZSF JU a PF JU) 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 30 (ZSF JU) 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 
Počet vedených obhájených doktorských prací: 1 (ZSF JU) 

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

bez autocitací 
Speciální pedagogika 2004 MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   GS=1007 
   



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: 
Jankovský, J. (2018). Etika pro pomáhající profese, 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Triton. 
Jankovský, J. (2015) Multidisciplinární tým z hlediska sociálního pracovníka. In Sociální pracovník v 
multidisciplinárním týmu. Sešit sociální práce 3/2015, str. 7-13. Praha: MPSV ČR. 

 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
Jankovský, J. (2014). Koordinovaná podpora dětí a mládeže s tělesným (motorickým) a kombinovaným 
postižením v rámci uceleného systému rehabilitace. In: PFEIFFER, J. a kolektiv, Koordinovaná rehabilitace. 
České Budějovice: ZSF JU 
Jankovský, J. (2014). Ethical Consequences of Prenatal and Perinatal Psychology. In: Journal of Nursing, Social 
Studies, Public Health and Rehabilitation. Vol. 5., str. 154–161. České Budějovice: ZSF JU 
Jankovský, J. (2012) Diskuse o integraci a inkluzi pokračuje. In: Můžeš, číslo 2/2015, str. 28-29. Praha: Konto 
BARIÉRY. 
Jankovský, J. (2008). Etická dilemata v sociální práci ve vztahu k rodině. In: J. Šrajer, L. Musil (eds.) Etické 
kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert 
Jankovský, J. (2006) Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a 
psychologická hlediska, 2. doplněné vydání. Praha: Triton 
Jankovský, J., Pfeiffer, J., Švestková, O. (2005). Vybrané kapitoly z uceleného systému rehabilitace. České 
Budějovice: ZSF JU. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Jiří Jošt Tituly doc., CSc. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Dějiny psychologie (100 %, garant, přednášející) 
Skupinová intervence (100 %, garant, přednášející, vede semináře) 

Psychologie deprivace (100 %, garant, přednášející) 
účast na SZZ, státních doktorských zkouškách, obhajobách disertačních prací, člen oborové rady doktorského 
studia Pedagogická psychologie, člen vědecké rady PF JU 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1974 
1975 – 1980 
2002 – 2012 
2012 

FF UK Praha, obor psychologie a pedagogika 
Výzkumný ústav pedagogický Praha, interní aspirantura (CSc.) 
PF JU České Budějovice, odborný asistent 
Habilitace (speciální pedagogika) 

    

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981 – 2002 
2012 – dosud 

ŠÚ Jindřichův Hradec – Ped. psych. poradna, psycholog 
PF JU České Budějovice, člen oddělení speciální pedagogiky KPE 

    

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 4 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 25 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1 
Počet vedených obhájených doktorských prací: 

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

bez autocitací 
Speciální pedagogika 2012 PF UK, Praha WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 6 66 
   



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: 
Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., Jošt, J., & Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic 

self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, 
45-46, 120-128. IF = 1.872 

Jošt, J., Havlisová, H., Mrkvičková, I., Bílková, Z., & Mrkvička, T. (2016). Social aspects of dyslexia: A case of 
transparent orthography In M. Frazier (Ed.), Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options, 
pp. 11-42. New York: Nova Science Publishers, Inc. (hlavní autor) 

Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Bilkova, Z., Brabcova, D., Zemkova, L., & Petraskova, V. (2017). School 
Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In R. V. Nata (Ed.), Progress 
in Education, pp. 147-167. New York: Nova Science Publishers, Inc. (hlavní autor) 

Jost, J., Havlisová, H., Zemková, L., & Bílková, Z. (2018). Morphological versus Phonological Awareness in 
Czech Readers: A Case of Transparent Orthography. In Ch. Hansen (Ed.), The Linguistics of Vocabulary, pp. 
45-72. New York: Nova Science Publishers, Inc. (hlavní autor) 

Jost, J., Havlisova, H., Bilkova, Z., & Stefankova, Z. (2018). Adolescents with persistent history of 
maltreatment fail in antisaccadic task. Journal of Child and Adolescent Trauma, 11(2), 163-171. 
https://doi.org/10.1007/s40653-017-0195-3. (hlavní autor) 

 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
Jost, J., Havlisova, H., Bilkova, Z., Malinovska, O., & Stefankova, Z. (2019). Saccadic Eye Movements are 

Related to Personality Traits: A Comparison of Maltreated and Non-maltreated Young Women. Journal of 
Psychiatry and Psychiatric Disorders, 3(5), 245-261. Doi: 10.26502/jppd.2572-519X0079. IF = 2.600 (hlavní 
autor) 

Jost, J., Havlisova, H., Bilkova, Z., Malinovska, O., & Stefankova, Z. (2019). Eye-Tracking Could Contribute to 
The Diagnostics of The CAN Syndrome. American Journal of Biomedical Science & Research, 6(5), 413-415. 
Doi: 10.34297/AJBSR.2019.06.001073. IF = 0.823 (hlavní autor) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Jana Kouřilová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 12 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 12 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Vedení rozhovoru (100 %, garant, vede semináře) 
Arteterapie I (100 %, garant, vede semináře) 
Praxe II (100 %, garant praxe) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1995 FF MU Brno, obor Psychologie (Mgr.) 
2001 PF JU Č. Budějovice, obor Arteterapie (Bc.) 
2013 PF UK Praha, obor pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1995 – 2001 PPP Č. Budějovice, psycholog 
2001 – dosud Soukromá psychologická praxe 
2003 – dosud PF JU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 117 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 34 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Kouřilová, J. (2019). Jak matky zvládají zátěž spojenou se specifickou poruchu učení svého dítěte. Gramotnost, 
pregramotnost a vzdělávání, roč. 3, č. 1, s. 53-68. 
Kouřilová, J. (2017). Pohled matek dětí se SPU na školu. In Procházka, M., Rybičková, Vítečková, M., & 
Žlábková, I. Škola a její lidé na křižovatkách. Brno: Česká pedagogická společnost, s. 55-70. ISBN 978-80- 
905245-8-3. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Ivana Mašková Tituly Mgr. et Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 10 do kdy 1223 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 10 do kdy 1223 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Psychologie motivace (100 %, garant, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2013/6: Psychologie, Mgr. 
2014/1: Veřejná politika a lidské zdroje, Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013/9 – 2014/9 Profesní poradenství, Úřad práce České Budějovice 
2016/10 – dosud Interní doktorand Katedry pedagogiky a psychologie, 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    

   

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: 
Mašková, I., & Nohavová, A. (2019). Beyond Grades: GPA and Its Relationship to Achievement Goal 
Orientations and Student Approaches to Learning. GRANT Journal, 8(2), 49-54. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum 30. 4. 2020 



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Yvona Mazehóová Tituly PhDr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Arteterapie II (100 %, garant, vede semináře) 
Profesní identita psychologa I (100 %, garant, vede semináře) 
Relaxační techniky (100 %, garant, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1987 PF UK Praha – obor Speciální pedagogika 
1988 PF UK Praha – doktorát z oboru sociální patologie 

1996 PF JU Č. Budějovice – obor Arteterapie (Bc.) 
2007 PF UK Praha – doktorské studium (obor Speciální pedagogika – Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – 1991 JčSÚZ Č. Budějovice (řed. školy pro vzdělávání vedoucích pracovníků) 
1991 – 1992 Úřad města Č. Budějovice (sociální kurátor), člen komise pro ochranu dětí a mládeže 

před soc. patol. vlivy a komise pro ochranu a prevenci kriminality dětí a mládeže 
1993 Dětské centrum ARPIDA, Č. Budějovice (zástupce ředitele) 
1993 – 2001 Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice (psychoterapeut, arteterapeut) 
2001 – dosud Soukromá praxe - psychologické poradenství (psychoterapeut, arteterapeut) 
2003 – dosud PF JU České Budějovice (odborný asistent KPE, od roku 2008–dosud vedoucí Atelieru 

arteterapie) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 32 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 (+ jedna rozpracovaná) 
Členka oborové rady doktorského studijního programu Pedagogická psychologie (PF JU) 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 2 53 
   



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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Poláčková Šolcová, I., Šolcová, I., Stuchlíková, I., & Mazehóová, Y. (2016). The story of 520 days on a simulated 
flight to Mars. Acta Astronautica, 2016, roč. 126, č. September – October, s. 178 - 189. 
Stuchlíková, I., & Mazehóová, Y. (2017). Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 5, Retrieved March, 29, 
2017, from http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155. 

 
Další profesní činnost 

• 2015-2019 výcvik v hypnoterapii a systemické terapii 

• člen Česká asociace psychoterapeutů, 

• člen České arteterapeutické asociace (v letech 2012-2017 člen výkonného výboru) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  

http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155


C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Michala Plassová 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 

Profesní identita psychologa II. (20 %, vede semináře) 
Obecná a kognitivní psychologie I. (20 %, vede semináře) 
Obecná a kognitivní psychologie II. (20 %, vede semináře) 
Základy neuropsychologie (100 %, garant, vede přednášky a semináře) 
účast na SZZ 

Údaje o vzdělání na VŠ 
 

2013 – 2019 Psychologie, Ph.D. 
2010 – 2013 Psychologie, Mgr. 
2007 – 2010 Psychologie, Bc. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014 –   dosud Odborný asistent, KPE PF JU 
2016 – 2018 NUDZ, VP3, výzkumný a vývojový pracovník 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených doktorských prací: 0 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Plassová, Michala, Iva Stuchlíková A Michal Vavrečka. Úvod do aproximálního numerického systému. 
Pedagogika: časopis pro pedagogickou theorii a praxi. Praha: Státní nakladatelství učebnic 1951-, 2017, 67(2), 
161-176. ISSN 0031-3815. 
Plassová, M., Tesař, M., Vavrečka, M., Valuchová, K. Approximate number system in children. In McGreevy, 
Robert, Proceedings of the 6th Biannual CER Comparative European Research Conference. London: Sciemcee 
Publishing, 2016, s. 182-187. ISBN 978-0-9935191-3-0. 
Plassova, M., Vavrečka, M., Tesař, M. Aproximální numerický systém u dětí. In Michal Vavrečka, Ondřej Bečev, 
Matěj Hoffmann, Karla Štěpánová. Kognice a Umělý život. ČVUT v Praze: Kognice a Umělý život, 2016. s. 79- 
84, 6 s. ISBN 978-80-01-05915-9 
Plassová, M. Využití inteligentních výukových systémů a EEG ve výuce matematiky. In: Jošt, J., Nohavová, A., 
Havlisová, H. Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Dolní Chabry, EDUKO 
nakladatelství, 2015, s. 104-113. ISBN 978-80-88057-18-5. 

Působení v zahraničí 
 



Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Tomáš Mrhálek Tituly Mgr. Bc. Ph.D. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0823 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Statistika pro psychology I (25 %, vede semináře) 

Statistika pro psychology II (25 %, vede semináře) 
Základy interkulturní psychologie (100 %, garant, vede přednášky a semináře) 
Sociální psychologie I (80 %, vede přednášky a semináře) 
Sociální psychologie I (80 %, vede přednášky a semináře) 
Základy psychometriky (80 %, vede přednášky a semináře) 
Seminář k tvorbě bakalářské práce (100 %, garant, vede semináře) 
Účast na SZZ 

Údaje o vzdělání na VŠ 
 

2019 – Ph.D. v pedagogické psychologii, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta 

2015 – Bc. Sociologie – Mediální studia a žurnalistika, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií 
2013 – Mgr. jednooborová psychologie, Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014 – dosud odborný asistent (pp), Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2015 – 2017 asistent (dpp), Katedra managementu, 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

2015 – 2017 asistent (dpp), Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, 
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2015 OSVČ – realizace výzkumů a analýza výzkumných dat, lektorství kurzů 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14 
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    

   



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: 
Hrušková, M., & Mrhálek, T. (2018). Rizikové chování u žáků staršího školního věku. Kontakt, 14(1), 83-91, 
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. 
Kajanová, A., Mrhálek, T., & Lidová, L. (2016). Obstacles to emancipation of Roma women. Human Affairs, 
26(4), 478–484. 
Mrhálek, T., Řimnáčová, Z. & Kajanová, A. (2015). Development in a Roma family by discourse of social 
workers in the Czech Republic. Global journal for research analysis, 4(12), 206-209. 
Kajanová, A., Brandová, N., Koutská, T., Kroupová, D., Lidová, L., Mrhálek, T., Ondrášek, S., Tovt, Š., & Urban, 
D. (2015). (Ne)rovnosti v romských rodinách. Praha: Lidové noviny. 
Mrhálek, T., Řimnáčová, Z., & Kajanová, A. (2015). Hegemony in the Roma family. Neuroendocrinology 
Letters, 36(supplement 2), 62–68. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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 

Metodologie pro psychology II (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Základy pedagogické a školní psychologie (100 %, garant, přednášející, vede seminář) 
Perspektivy psychologické vědy (10 %, vede seminář) 
Psychohygiena (100 %, garant, vede seminář) 
Předseda SZZ 

Údaje o vzdělání na VŠ 

 
2003-2008: studium PF ZU v Plzni, obor Učitelství psychologie a hudební výchovy pro SŠ (Mgr.) 
2008-2012: studium PF JU v ČB, obor Pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011 – dosud Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

2010 – 2016 Akreditační komise, tajemnice pracovní skupiny Pedagogika, psychologie, kinantropologie 
2013 – 2018 Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent 

(externí spolupráce) 
 
Členství v odborných organizacích: 

 

2011 – dosud člen České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 
2016 – dosud člen Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) 

2016 – dosud místopředsedkyně odborné sekce pro výuku psychologie při ČMPS 
2019 – dosud člen European Federation of Psychology Teachers' Associations (EFPTA) 

a zástupkyně za Českou republiku 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených/obhájených bakalářských prací: 24/18 
Počet vedených/obhájených diplomových prací: 19/5 
Počet vedených/obhájených rigorózních prací: 0/0 
Počet vedených/obhájených disertačních prací: 1/0 

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

bez autocitací 
Pedagogická psychologie 2019 PF JU v ČB WOS Scopus ostatní 

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



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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Nohavová, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci. České Budějovice: Pedagogická 
fakulta JU v Českých Budějovicích. (100 %) 
Nohavová, A., & Sokolová, L. (2018). Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů. 
Pedagogika, 68(4), s. 349–366. (50 %) 
Nohavová, A. (Ed.) (2018). Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském 
vzdělávání. Praha: Eduko. (1 kapitola 50 %, 1 kapitola 33 %, kniha 10%). 
Nohavová, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, 
et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova univerzita. (kapitola 
100 %, kniha 10%). 
Chrz, V., Nohavová, A., & Slavík, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: 
aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), s. 21–46. (33 %) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Helena Pavličíková Tituly PhDr., CSc. 

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 

Filozofie I (50 %, garant, přednášející) 
Filozofie II (50 %, garant, přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1977 – 1981 Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy, Praha – obor žurnalistika 
1981 PhDr. Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy, Praha – obor žurnalistika 
1989 CSc. (filosofie) Univerzita Karlova, Praha – obor filosofie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981- 1987 asistent Pedagogická fakulta České Budějovice 
1988 – 2019 odborný asistent Pedagogická fakulta, JU České Budějovice 
2010 – 2019 vedoucí katedry společenských věd, Pedagogická fakulta, JU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 56 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1 

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

s 
os 
ta 
tní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ  2 27 
   

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: 
Pavličíková, H., & Kukačka, V. (2019). Václav Piloušek – osobnost českobudějovického sportovního a kulturního 
života. In: Studia Kinanthropologica, 20(1), 83–88. (článek v recenzovaném časopise) 

Pavličíková, H. (2017). František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Praha: Epocha. (kniha) 
Pavličíková, H., & Hrušková, L. (2017). Philosophy of Technology in Works of Two South Bohemian Men of Science. 
In: Auspicia, 14 (2), 141-149. (článek v recenzovaném časopise) 
Pavličíková, H., & Somr, M. (2016). Czech Media Education at the Crossroads. In: Studia z teorii wychowania. Tom VII, 
Nr. 2 (16), 101-109. (článek v recenzovaném časopise) 
Pavličíková, H., & Somr, M. (2016). Through Wisdom to Humaneness and Democracy. Jan Amos Komenský and Tomáš 
Garrigue Masaryk. In: Studia z teorii wychowania. Tom VII, 3(16), 27-36. (článek v recenzovaném časopise) 
Pavličíková, H., & Somr, M. (2015). Comenius‘ Ethical Visions of the Human Things. In: Studia Edukacyjne, 35, 395- 
404. (článek v recenzovaném časopise) 

 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
Pavličíková, H., & Hejtman, P. (ed.). (2014). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy 
k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, pp. 195–208. (editor knihy) 



Pavličíková, H., & Zbudilová, H. (ed.). (2014). Aktuální otázky výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita. (skripta) 
Pavličíková, Helena, Jirák, Jan. (ed.). (2013). Média pod lupou. Praha: Powerprint, pp. 5–14. (editor knihy) 

Působení v zahraničí 

Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), studijní pobyt, 1992 (X-XII) 
Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 1998 (III-VI) 
Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 2000 (III-VI) 
Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 2001 (III-VI) 

Podpis  datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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 

Cizí jazyk němčina B 1.2 (100 %, garant, vede seminář) 
Cizí jazyk němčina – přípravný kurz na zkoušku (100 %, garant, vede seminář) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2009 Ph.D. 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 

2001 - dosud odborný asistent PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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



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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Pecka, Z. (2020). Wie viel wiegt die digitale Literatur? Zur Veränderung der Paradigmen nach der Hypertext- 
Euphorie am Beispiel von Lisa Spalts ,Psittacos‘. In Paulischin-Hovdar S. (Ed.): Leichte und schwere Literatur. 
Die Vielfalt individuellen Leseglücks (s. 134-144), Wien: Praesens. 
Pecka, Z. (2019). Hypertext. Code. Literatur. Vom Experimentieren im medialen Erzählen. In: Millner, A. & 
Pfeiferová D. & Scuderi, V. (Ed.): Experimentierräume in der österreichischen Literatur (s. 329-340), Plzeň: 
Západočeská univerzita. 
Pecka, Z. (2018). Alte und neue Medialität an der Schwelle zur digitalen Wende. Das mediale Echo Thomas 
Bernhards und die Selbstinszenierung Elfriede Jelineks, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 
2018/2, Brno: FF, 111-124. 
Pecka, Z. (2017). Die Zeitungen in jener großen Zeit. Zur medialen Manipulation in Karl Kraus’ Aufsatz In 
dieser großen Zeit. In: Tvrdík, M. & Haslmayr, H. (Ed.): Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum: 
Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion (Transkulturelle Forschungen an den Österreich- 
Bibliotheken im Ausland) (s. 143-150), Wien: new academic press. 
Pecka, Z. (2015). Die Grenzen des ‚Deutsch-Seins’. Der gegenwärtige Generationenroman im deutsch- 
tschechischen Kontext. In: Eder, J. & Pecka, Z. (Ed.): Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im 
interkulturellen Kontext (s. 421-433), Brno: Tribun. 
Působení v zahraničí 

2018-2019 Univerzita Vídeň série přednášek jako hostujícího pedagoga v rámci programu 
Franz-Werfel Nachbetreuung 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Vladimíra Petrášková Tituly doc. RNDr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Statistika pro psychology I (50 %, garant, přednášející) 
Statistika pro psychology II (50 %, garant, přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1982 – 1987       MFF UK Praha, obor pravděpodobnost a matematická statistika, zaměření: Ekonometrie 
1988 získání titulu RNDr. v oboru statistika na MFF UK Praha 
2002 – 2006 Ph.D., ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, téma disertační práce: Prognostické 

modely v oblasti modelování finančních časových řad, studijní program: Kvantitativní 
metody v ekonomice 

2017 ukončení habilitačního řízení v oboru Ekonomika a management na Ekonomické fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, název habilitační práce: Management 
edukativního procesu v oblasti finanční gramotnosti 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – 2017: odborný asistent na katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích 
2017 – dosud: docent na katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích 
2014 – 2018: předsedkyně AS PF JU v Českých Budějovicích 
2014 – 2017: členka AS JU v Českých Budějovicích a členka Ekonomické komise AS JU v Českých 

Budějovicích 
2010 – dosud: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za účelem 

získání akreditace (poskytovatel zkoušek: Studio D – akustika s.r.o.) 
2007 – 2010: proděkanka pro rozvoj PF JU v Českých Budějovicích 
2007, 2010: nezávislý posuzovatel Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. 

Praha 6- Řepy pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání akreditace 
2004 – 2009: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za účelem 

získání akreditace (poskytovatel zkoušek: EKOLA group, spol. s r.o.) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: cca 65 
Počet vedených obhájených diplomových prací: cca 30 

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

bez autocitací 

Ekonomika a management 2017 JU v Č. Budějovicích WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 23 40 70 
   



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: 
Jordánová, D, Koldová, H., Petrášková, V., & Rosa, P. (2019). Interdisciplinary Relations Supporting 
Propaedeutics of Mathematics in Primary. The International Journal for Technology in Mathematics Education 
26(3).pp. 151-157.  DOI: 10.1564/tme_v26.3.07 
Petrášková, V., & Rosa, P. (2018). Using Maple Cloud Computing in Financial Education of Pre-service 
Teachers. Mathematics in Computer Science, 13(1), 237-245. DOI 10.1007/s11786-018-0360-6. 
Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Bilkova, Z., Brabcova, D., Zemkova, L., & Petraskova, V. (2017). School 
Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in Education. 1.st 
ed. Nova science Publisher: New York. Chapter 6, pp. 147-168. 
Petrášková, V., Rosa, P. (2017). Potencial of Maple as a tool for improving financial education of future 
teachers. The International Journal for Technology in Mathematics Education 24(3), pp. 161 -166. 
Aprea, C., Wuttke, E., Breuer, K., Koh, N. K., Davies, P., Greimel-Fuhrmann, B., et al. (2016). International 
Handbook of Financial Literacy. Springer, New York, p. 713. 
Binterová, H., Hašek, R., Karvánková, P., Pech, P., Petrášková, V. (2016). Klíčové kompetence a mezipředmětové 
vztahy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 147 s. 

 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
Binterová, H., Hašek, R., Pech, P., & Petrášková, V. (2015). Klíčové kompetence v badatelsky orientované 
výuce matematiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1. vydání, 100 stran. 
Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Brabcová, D., & Petrášková, V. (2015). Subdeprivace a její obraz ve školním 
vývoji dítěte. Pedagogicko – psychologická diagnostika. Praha: EDUKO, s.r.o. 
Binterová, H., Petrášková, V., & Komínková, O. (2014). The CLIL Method Versus Pupils‘ Results in Solving 
Mathematical Word Probelms. The New Educational Review 38(4), pp 238–249. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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 

Informační a komunikační technologie online (100 %, garant, vede semináře) 

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: 27 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 6 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti 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  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Veronika Plachá Tituly Mgr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Základy psychologie zdraví, garant (20 %, garant, vede semináře a přednášky) 
Praxe I. (100 %, garant praxí) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2012 – 2018 Doktorské studium: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 
Obor: Pedagogická psychologie 
Téma výzkumu: Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve výuce 

1999 – 2005 Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze 
Obor: Speciální pedagogika – psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2012 – současnost Odborná asistentka, Katedra pedagogiky a psychologie, 
Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

2019 – současnost Psycholog v Domácím hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 60 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 11 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Lázničková, M. & Plachá, V. (2016). Zkušenosti žen, které prožily domácí násilí, se zaměřením na vnímání 
pomoci od pomáhajících profesí. Sociální práce, 16(6), 78–85. 
Plachá, V. (2017). Proces truchlení v prostředí ZŠ. Školský psychológ/Školní psycholog, 18(1), 168–173. 
Plachá, V. & Jirásková, M. (2017). Řešení? Smrt! Gymnasion, 11(1), 92. 

Franclová, M. & Plachá, V. (2017). Smrt jako téma dětí základní školy. Komenský, 142(2), 47–52. 
Plachá, V, (2017)., Setkání se smrtí v životech žáků základních škol. In Vítečková, M., Rybičková, M., 
Procházka, M, Žlábková, I. Škola a její lidé na křižovatkách. (141-154). Brno: Česká pedagogická společnost 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
Chrz, V., Čermák, I. & Plachá, V. (2006). Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu: narativní přístup. 
Československá psychologie, 50(6), 507–521. 
Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. (2006). Cancer, Finitude and Life Configuration. Narrative, Memory and 
Knowledge: Representations, Aesthetics and Contexts. Sborník z konference. Huddersfield: University of 
Huddersfield. 

Působení v zahraničí 
 



Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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 

Sociální patologie (100 %, garant, přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ 
 

2016 Filozofická fakulta UK v Bratislave – Pedagogika – rigorózní zkouška (PhDr.) 
2002 – 2009 Pedagogická fakulta UK v Praze – Pedagogika (Ph.D.) 
1987 – 1992 Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích – Učitelství 5 – 12 (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1992 – 1996 gymnázium Týn nad Vltavou - učitel 
1996 – dosud Pedagogická fakulta JU – odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 244 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 42 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 9 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, L., López Martínez, A., Candel Torres, I. 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, L., López 
Martínez, A., Candel Torres, I. 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, M., Krejčí, I., Flégl, M., Fejfarová, J. et al. 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, A., López 
Martínez, A., Candel Torres, I. 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. (2019) Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: Passparta Publishing. ISBN 978- 
80-88290-28-5 
Vítečková, M., Procházka, M. (33 %), & M. Najmonová (2018) Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni 
základních škol. Pedagogická orientace, 28 (2), s. 290-305 
Procházka, M. (33 %), Vítečková, M., & Z. Gadušová (2016). Implementation of primary Prevention in primary 
Schools in the Czech Republic. In: L. Gomez Chova, A. Lopéz Martínez, I. Candel Torres (eds.) ICERI2016 
Proceedings, Seville, IATED Academy, s. 7739-7746, ISBN: 978-84-617-5895-1 

Působení v zahraničí 

Universytet Łodzki – katedra pedagogiky, Łodź, Polsko, 1 měsíc, březen 2019 
Akademia Techniczno Humanistyczna, Bilesko Biala, Polsko, 1 měsíc, září 2018 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Filozofie I (50 %, garant, přednášející) 
Filozofie II (50 %, garant, přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2002-2006 Postgraduální studium, Ph.D. v oboru estetika (2006), Filozofická fakulta, Masarykova 
univerzita v Brně 

1996-2002 Magisterské studium, Mgr. v oboru estetiky a filozofie (2002), Filozofická fakulta, 
Masarykova univerzita v Brně 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od září 2005 dosud Odborný asistent, Katedra společenských věd, PF JU 
Od září 2010 dosud Odborný asistent, Ústav estetiky a dějin umění, FF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13 
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   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: 
STANĚK, J.: Šalda a antiromantismus, zejména maurrasovský. Česká literatura, 5, 2018, s. 661-678. (ISSN 
0009-0468) (100 %) 
STANĚK, J.: “Pravda je daření se”: Filosofická praxe Ladislava Klímy. In: Bílek, P. A. et al., Stopy pragmatismu. 
Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, 2016, s. 65-95. (ISBN 978-80-7394-627-2) (100 %) 
STANĚK, J.: Neodbytnost masky: Hašek ve vzpomínkách. In: Fikce Jaroslava Haška. F. A. Podhajský (ed.), 
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 29–46. (ISBN 978-80-88069-27-0) (100 %) 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
STANĚK, J.: Michel de Montaigne o výchově. In: Pavličíková H. et al., Aktuální otázky výchovy k občanství. 
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, s. 75–84. (ISBN 8073944774) (100 %) 
STANĚK, J.: Na dva couly od dobroty: Montaigne o kráse lidí a zvířat. In: O. Dadejík & F. Jaroš & M. Kaplický 
(eds.), Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, s. 281–302. 
(ISBN 978-80-7363) (100 %) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



 



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Jakub Staněk Tituly Mgr. 

Rok narození 1993 typ vztahu k VŠ PP rozsah 28 do kdy 1223 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

PP rozsah 28 do kdy 1223 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Kyberpsychologie (80 %, vede seminář) 
Metodologie pro psychology I (20 %, vede seminář) 
Metodologické praktikum (80 %, vede seminář) 

Údaje o vzdělání na VŠ 
 

2013 – 2016: Psychologie (Bc.) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
2016 – 2018: Psychologie (Mgr.) – Univerzita Palackého v Olomouci 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016 - současnost: Správa EEG laboratoře na PF JU 
2018 - současnost: Výuka psychologických předmětů na PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 
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    

   

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 9. 6. 2020 



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Data a metody v psychologii (10 %, vede semináře, přednášející) 
Obecná a kognitivní psychologie I. (80 %, garant, vede semináře, přednášející) 
Obecná a kognitivní psychologie II. (80 %, garant, vede semináře, přednášející) 
Základy psychometriky (20 %, přednášející) 
Základy psychoterapeutických systémů (20 %, vede semináře, přednášející) 
Profesní identita psychologa II. (80 %, garant, vede semináře) 
Perspektivy psychologické vědy (10 %, vede semináře) 
Psychologie emocí (100 %, vede semináře) 
účast na SZZ 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1985 PF v Českých Budějovicích, Mgr. – Učitelství pro ZŠ a SŠ 
1991 FF UK v Praze, Mgr. – jednooborová psychologie 
1990 FF UK v Praze, CSc. – Pedagogika 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985 – dosud PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka, 
vedoucí katedry 

2007 University of Minnesota, Morris (Fulbright Senior Scholar) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 29 
Počet obhájených diplomových prací: 9 
Počet obhájených disertačních prací: 6 

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

bez autocitací 
Obecná psychologie 1997 MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 184 269 Cca 
100 Pedagogická psychologie 2009 UK Praha 

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Poláčková Šolcová, I., Šolcová, I., Stuchlíková, I., Mazehóová, Y. (2016). The story of 520 days on a simulated 

flight to Mars. Acta Astronautica, 126, 178-189. (25%) 
Stuchlíková, I., Mazehóová, Y. (2017). Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 5, Retrieved March, 29, 2017, 

from http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155 (50%) 
Bajgarová, Z., Stuchlíková, I. (2018). Partner relationships and the raising of a temperamentally difficult 

infant. Human Affairs, 28(3), 219-232. (30%) 
Bajgarová, Z., Stuchlíková, I (2019). Obtížný temperament v raném dětství. Československá psychologie, 63(1), 

104-115. (40%) 
Stuchlíková, I. & Sokolová, L. (2020). Training of psychologists in Czech and Slovak Republics: Past and 

present. In Rich G. J. et al. (Eds.) Teaching Psychology around the World, Vol 5. (pp. 266-277). Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (50%). 

Působení v zahraničí 

10. 9. – 15. 10. 2000 J. W. Goethe Universität Frankfurt –společný výzkum v oblasti hněvu a úzkosti 
1.2. – 10.7. 2007 University of Minnesota 

http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155


Podpis  Datum  



 

C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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 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 

Základy sociologie (100 %, garant, přednášející) 

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 

2008–dosud odborný asistent na Katedře společenských věd PF JU 
2006–2007 výuka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU 

2005–2009 dramaturg dokumentární tvorby, Centrum publicistiky a dokumentu, Česká televize 
2004–2005 výuka na Katedře společenských věd PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 40 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 14 

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

s 
ostatn 
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   6 
   

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

5 nejvýznamnějších výstupů 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. (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 %) 
Šebeš, M. (2015). "Media and the Well-Being of Children and Adolescents." Medijske Studije 6 (11), s. 107-109. ISSN 
1847-9758. (100 %) 

 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
Šebeš, M. (2014). "Žádné nové zprávy pro unavené davy? Mladí lidé a zpravodajství na počátku 21. století." In H. 
Pavličíková, H. Zbudilová (eds.). Aktuální otázky výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 35–50. 
ISBN 978-80-7394-477-3. (100 %) 
Šebeš, M. (2014). "McSpolečnost: fast foodové řetězce jako symbol a model konzumní společnosti." In P. Hejtman, H. 
Pavličíková (eds.). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita. s. 137-158. ISBN 978-80-7394-475-9. (100 %) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 20 do kdy N 

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

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

Základy psychologie práce a organizace (100 %, garant, vede semináře, přednášející) 
Dopravní psychologie (100 %, garant, vede semináře, přednášející) 

Psychologie reklamy (100 %, garant, vede semináře, přednášející) 
člen komise SSZ 

Údaje o vzdělání na VŠ 

 FF UK Praha titul PhDr. (1991) – jednooborová psychologie, 
PhDr. z psychologie práce a organizace (obhajoba u doc. Rymeše) 

UP FF Olomouc titul Ph.D. (2018) – pedagogická psychologie, 
obhajoba z dopravní psychologie u doc. Šuchy 

 

 Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Psycholog Úřad práce Praha 6; 1991–1992, MPSV ČR; 1992–1994 
Psycholog OSVČ do 1994 (personální, dopravní, forenzní, poradenství); doposud 
Odb. asistent PF JČU CB; 2009 – dosud 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 
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    

   

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: 
Černochová, Rudá, Šebová Šafaříková, (2016). TVP – Inventář dopravně relevantních vlastností osobnosti. Standardizace 
metody. Praha: Hogrefe – Testcentrum. 
Plančíková, V., Šebová Šafaříková, J., & 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. 

Šebová Šafaříková, J. (2018). Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu řidiče 
z povolání. FF UP Olomouc: disertační práce. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Psychologie 

Jméno a příjmení Jakub Škoda Tituly Mgr. 

Rok narození 1991 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 60 
h/sem 

do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 60 
h/sem 

do kdy 0823 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Základy psychopatologie (80 %, přednášející, vedoucí seminářů) 
Základy klinické psychologie (80 %, přednášející, vedoucí seminářů) 
Údaje o vzdělání na VŠ 

2014 – 2016 Pražská vysoká škola psychosociálních studií – Psychologie – Mgr. 
2011 – 2014 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Psychologie – Bc. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

11/2018 – dosud Psycholog ve zdravotnictví – Nemocnice České Budějovice 

01/2017 – 10/2018 Psycholog ve zdravotnictví – Ústřední vojenská nemocnice 
09/2016 – 12/2016 Školní psycholog – Společně to zvládneme, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 28 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Vývojová psychologie I (100 %, garant, vede semináře, přednášející) 
Vývojová psychologie II (100 %, garant, vede semináře, přednášející) 
Údaje o vzdělání na VŠ 

2004 – 2011 Vývojová psychologie, FSS MU Brno, PhD. 
1997 – 2002 Psychologie, FF UK Bratislava, Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 – dosud Odborná asistentka, PF JČU České Budějovice 
2012 – dosud Soukromá psychologicko-poradenská praxe 
2004 – 2006 Psycholožka SVP České Budějovice 
2003 – 2004 Psycholožka DDÚ Homole, České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

   

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: 
Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2019). Saccadic eye movements are related to personality 
traits: a comparison of maltreated and non-maltreated young women. Journal of psychiatry and psychiatric 
disorders, 3(6), 245-261. ISSN 2572-519 
Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., Malinovská, O., & Štefánková, Z. (2019). Eye-Tracking Could Contribute to 
The Diagnostics of The Can Syndrome. American journal of biomedical science and research, 6(5), 413-415. 
ISSN 2642-1747. 

Působení v zahraničí 

2002- 2010: Spolupráce S Prof. P. Zimmermannem, Universität Wuppertal v rámci adaptace metody 
Bindungsinterview für späte Kindheit do češtiny 
LS 2014: Lektorování jednosemestrálního kurzu: Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Grundschule 
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik Philosophische Fakultät II, Universität Regensburg 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Sylvie Štindlová Tituly Mgr. et Mgr., Bc., PhD. 

Rok narození 1984 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

MUP – pouze oponentury DPP N 

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

Základy psychodiagnostiky (50 %, garant, vede semináře, přednášející) 
Forenzní psychologie (100 %, garant, vede semináře, přednášející) 

Základy psychoterapeutických systémů (20 %, vede semináře, přednášející) 
komise SZZ 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2016 (jaro) Psychologie, PhD. 
2012 (podzim) Sociologie, Mgr. 
2009 (jaro) Psychologie, Mgr. 

2008 (jaro) Právní specializace, Bc. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2017 – dosud soukromá psychoterapeutická praxe (OSVČ) 
2016 – dosud odborný asistent, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita 
2009 – 2014 psycholožka Vazební věznice České Budějovice, Vězeňská služba ČR 
2009 – 2016 externí spolupráce (grantové projekty) - Psychologický ústav Akademie věd ČR, Praha 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených doktorských 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 3  

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Polišenská, V. A., Borovanská, M., Koubalíková, S.,   Králová,   M.,   Šturmová,   L.,   &   Vokřálová,   Z. 
(2016). Psychologické aspekty resocializace pachatelů majetkové trestné činnosti a jejich reintegrace do 
společnosti. Praha: PsÚ AV ČR. 
Koubalíková, S., Novotná, M., Borovanská, M., Polišenská, V. A., & Bláhová T. (2016). Psychologické aspekty 
reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti. Československá psychologie 60(4), 400-413. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Psychologie 

Jméno a příjmení Petr Šulista Tituly Mgr. 

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 50/sem do kdy 0923 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 50/sem do kdy 0923 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

VŠERS DPP 20 hodin/semestr 

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

Poradenská psychologie (100 %, garant, vede semináře, přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1985-1989 Obor studia a získaný titul Pedagogická fakulta, učitelství pro 1.stupeń ZŚ, Mgr. 
1999-2002 Speciální pedagogika 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1989 – 2001 Učitel, SOU Trhové Sviny 
2002 – 2011 Speciální pedagog, ředitel, PPP České Budějovice 
2012 – 2014 Ředitel pečovatelská služba Ledax 
2015 – dosud Speciální pedagog, zástupce ředitele DDŠ Šindlovy Dvory 
2010 – dosud Externí lektor VŠERS 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 69 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

nevykazuje 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

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

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

Zdroj Období 

1. Iva Stuchlíková FP7 321428 (CP_FP7-SiS.2012.2.2.3-1) ASSIST-ME (Assess 
Inquiry in Science, Technology and Mathematics 
Education) 

A 2013-2016 

2. Dalibor Kučera GAČR 16-19087S: Komputační psycholingvistická analýza 
českého textu 

B 2016-2018 

3. Iva Stuchlíková TAČR TL02000368: Hyperspace pro formativnı ́hodnocenıá 
badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných 
předmětech a matematice 

B 2019-2022 

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

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci 
s praxí 

Období 

   

   

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

• Účast a podpora studentů v národních a mezinárodních soutěžích (např. Mezinárodní studentské 
psychologické dny). 

• Činnost Neuropsychologické laboratoře JU, na které studenti participují ve formě asistence při 
realizaci výzkumů na katedře, ale i v rámci přípravy svých vlastních kvalifikačních prací. 

• Organizace škol ESERA Summer Schools v letech 2016, 2017 pro cca 70 účastníků (European Science 
Education Research Association), s předními výzkumníky v oblasti science education v roli mentorů. 

• Organizace workshopů Board of Educational Affairs při EFPA (European Federation of Psychologists’ 
Associations) v Praze 2016 a 2017. 

• Podíl na přípravě konference EFPTA 2016 a 2020 (European Federation of Psychology Teachers’ 

Associations). 
• Podíl na přípravě 32. světového psychologického kongresu ICP 2020/2021 v Praze (předsednictví 

sekcí Pedagogické psychologie a Obecné a teoretické psychologie ve vědecké radě kongresu); 
související přihlášení řady studentů psychologie v roli dobrovolníků – asistentů. 

• Zapojení studentů do grantových projektů (např. GAČR 16-19087S), interních výzkumných projektů 
(např. JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR) a volnočasových odborných 
aktivit (např. přednášky a diskuse Psychobraní, aktivity studentů v rámci bývalé skupiny ČASP). 

• Vydávání recenzovaného sborníku Psychology Now! pro zvláště zdařilé studentské práce a odborné 
texty. 

 
Studenti participují také na týmových a individuálních projektech GA JU: 

GA JU 100/2013/S Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení 
GA JU 037/2010/S Podpora zdravého psychického vývoje – dítě a učitel 
GA JU 117/2019/S Škola – hrozba či příležitost pro zranitelné jedince? 
GA JU 139/2013/S Genetické markery obtížného temperamentu kojenců 
GAJU 112/2015/S Neurální koreláty aritmetických funkcí 
GA JU 112/2015/S Neuropsychologická analýza komponent emocí 
GA JU 074/2019/S Prediktory úspěchu u vynikajících vysokoškolských studentů 

 

Zapojení studentů do aktivit odborné komunity je podporováno také členstvím akademických pracovníků v 
profesních a odborných grémiích. Například prof. Stuchlíková byla v letech 2008-2011 členkou rady 
psychologického ústavu AV ČR, v letech 2013-2017 předsedkyní Unie psychologických asociací, od r. 2013 
dosud členkou Board of Educational Affairs of European Federation of Psychologist Associations. Dr. Kučera je 
od r. 2018 členem Rady Českomoravské psychologické společnosti a předsedou sekce ICP pro obecnou a 



teoretickou psychologii. Doc. Nohavová je místopředsedkyní sekce pro vzdělávání v psychologii při ĆMPS. 
Doc. Buršíková je členkou pracovní skupiny pro Commission Report při International League Against Epilepsy. 

 

Vyučující jsou členy řady domácích organizací, např. Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice, Česká 
asociace pedagogického výzkumu, Česká pedagogická společnost, Českomoravská psychologická společnost, 
Unie psychologických asociací ČR, Česká arteterapeutická asociace, a zahraničních organizací, např. Society 
for Personality and Social Psychology, American Psychological Society, American Psychological Society, 
Association for Psychological Science, Stress and Anxiety Research Society, European Science Education 
Research Association, Federation of Psychologists Association, Board of Educational Affairs. 

 
Dosavadní zapojení do výzkumné spolupráce (projekty 7. RP) je rovněž rozšiřováno o spolupráci v oblasti 
sociálně emočního učení (University of Helsinky), neuropsychologie (Birmingham City University) a 
psycholingvistky (University of Arizona) a podporováno ve formě zvaných přednášek zahraničních i 
tuzemských kolegů. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

V rámci praxí je zajištěna spolupráce významnými institucemi v regionu, kde studenti praktikují (např. 
pedagogicko psychologické poradny, Krizové centrum pro děti a rodinu, zdravotnická zařízení, JETE, neziskové 
organizace apod.). Tyto aktivity zkvalitňují vzdělávací činnost a jsou v rámci evaluace studenty pozitivně 
hodnoceny. 



C-III – Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému 

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia a 

požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém  

školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní zejména tyto funkce: 

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona; 

b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona; 
c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství. 

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 

informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti a 

odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

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

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém Hodnocení 
akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, 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/
http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje


Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. 
 

E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém Odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací nebo 

jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 



C-IV – Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10 / Dukelská 9 / 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. 



C-V – Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze 

státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Netýká se. 



D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Rozvoj programu je směřován do třech základních oblastí: 

• Zvyšování kvality výuky, propracovanosti studijního plánu a podpory vedení studentů (zkvalitňování 

obsahu předmětů, studijních opor, internacionalizace vzdělávání, podpora SVOČ apod.); 

• zajištění kvalitního personálního obsazení, profesní růst vyučujících a dalších odborných pracovníků 

(zejm. podpora jejich tvůrčí činnosti a jejich postupu směrem k zahájení habilitačního řízení); 

• posílení spolupráce mezi členy katedry a studenty (např. v rovině participace na společných projektech, 

práce v psychologické laboratoři apod.). 

Z hlediska dlouhodobého rozvoje bude pozornost věnována zachování dobré bilance v uplatňování absolventů a 

jejich úspěšnému postupu do navazujících studií, a to i v rámci studia v zahraničí (aktuálně např. King's College 

London). Naši absolventi rovněž přijíždějí na setkání se mladšími kolegy – studenty. Také touto cestou získáváme 

zpětnou vazbu o jejich úspěšnosti v navazujících studiích a snažíme se reagovat na jejich náměty, jak zlepšit 

uskutečňování našeho studijního programu. Tento model bychom chtěli i v následujících letech zachovat a 

studenty co nejlépe připravovat na navazující studium na veřejných i soukromých VŠ. 

V rámci dalšího rozvoje studijního programu bychom chtěli pokračovat ve stávající dobré spolupráci s praxí i s 

ostatními školami nabízejícími studijní program Psychologie, a to také v mezinárodní perspektivě (zejm. 

z hlediska podpory mobilit studentů i vyučujících), usilovat o badatelské projekty národní a o spolupráci na 

výzkumných projektech mezinárodních. Dalším cílem je rovněž více využívat možnosti zvát významné zahraniční 

odborníky – přednášející/konzultující pro naše studenty. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Počty studentů přijatých a zapsaných do studia: 
2010 38 
2011 45 
2012 38 
2013 30 
2014 28 
2015 32 
2016 38 
2017 33 
2018 30 
2019 26 
Celkem 338 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Organizace a zaměstnavatelé v kraji, např. Jaderná elektrárna Temelín (JETE), pedagogicko-psychologické 

poradny nebo školní poradenská pracoviště, získávají cestou studentských praxí zájemce o volné pracovní 

pozice, které naši absolventi úspěšně obsazují. To ukazuje, že profesní připravenost absolventů je na dobré 

úrovni. Podpora praxí a propojení s pracovní poptávkou v regionu je z tohoto hlediska velmi důležitá, jak 

z hlediska konkrétního plánu realizace praxí, ale i z hlediska koncepce studijního plánu a zajištění dalšího 

vzdělávání pro absolventy studijního programu. 



Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijních programů (Příloha E) 
Sebehodnotící zpráva je vypracována pro bakalářský studijní program Psychologie 

 
 

Instituce 

 
Působnost orgánů vysoké školy (Standardy 1.1–1.2) 

 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
univerzitní veřejnou vysokou školou. Jejím statutárním orgánem je rektor, který jedná a rozhoduje ve všech  
věcech JU, které nejsou zákonem nebo vnitřním předpisem JU svěřeny do působnosti jiných orgánů. 

 
Samosprávné orgány, které JU v souladu se zákonem zřídila, uvádí § 7 zákona. JU rovněž zřídila, dle § 7 odst. 1  
písm. d) zákona, Radu pro vnitřní hodnocení JU, které byla svěřena působnost Vědecké rady JU uvedená v § 12 
odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona. Rada pro vnitřní hodnocení JU vykonává zároveň činnost dle § 12a odst. 4 písm. 
a) až d) zákona a dále se vyjadřuje k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na JU, které jí k  
posouzení předloží rektor JU. Působnost, pravomoc a odpovědnost uvedených orgánů blíže vymezují příslušné  
vnitřní předpisy JU, které také definují základní působnost, pravomoc a odpovědnost orgánů jednotlivých 
součástí JU k činnostem a jednáním, která se týkají tvorby a uskutečňování studijních programů. Detailněji je pak 
činnost příslušných orgánů jednotlivých součástí JU upravena ve fakultních vnitřních předpisech a opatřeních  
děkana, případně proděkana, která musí být vždy v souladu s předpisy vyššího řádu, se kterými tvoří funkční 
celek. 

 
Procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu 
akreditačnímu úřadu pro vysoké školství jsou vymezeny v Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (blíže standard 1.4). 

 

Odkazy: 

• Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-1 

 

Vnitřní systém zajišťování kvality 
 

Vymezení pravomoci a odpovědnost za kvalitu (Standard 1.3) 
 

Na všech úrovních řízení JU jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti 
a s nimi souvisejících činností. Řídicí struktura JU je dána zákonem a vnitřními předpisy JU. V čele univerzity stojí 
rektor, vedoucími zaměstnanci JU ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) zákona jsou rektor, prorektoři, kvestor a děkani 
fakult, kolegium rektora tvoří děkani všech fakult, prorektoři, kvestor a další vedoucí pracovníci dle uvážení  
rektora. Řídící struktura JU je popsána v článku 13 Statutu JU. Základní popis systému zajišťování a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, jeho jednotlivých procesů, orgánů a dalších 
relevantních aktérů na úrovni univerzity i jejích jednotlivých součástí obsahují Pravidla systému zajišťování kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pravomoci a odpovědnosti za kvalitu 
vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností dále rozpracovávají organizační řád JU, rektorátu 
JU a jednotlivých fakult a příslušná opatření, nařízení či metodiky vydávané na celouniverzitní úrovni formou 
opatření rektora, prorektora či kvestora, na úrovni fakult pak děkana, proděkana či tajemníka. Všechny uvedené 
předpisy dohromady tvořit funkční celek, který je podrobován pravidelnému přezkoumávání na úrovni 
jednotlivých fakult i na úrovni celouniverzitní. 

 
JU svým statutem zřídila Radu pro vnitřní hodnocení, která posuzuje akreditační záměry studijních programů, 
resp. celé návrhy akreditačních materiálů, vyjadřuje se k jejich kvalitě stejně jako ke kvalitě uskutečňovaných 

http://www.jcu.cz/o-


studijních programů, včetně programů celoživotního vzdělávání, ke kvalitě tvůrčí činnosti fakult a ke kvalitě 
souvisejících činností. Rada pro vnitřní hodnocení zpracovává podklady pro sebehodnotící zprávu univerzity, resp. 
zprávu jako takovou. 
Kvalitou habilitačních řízení a jmenovacích profesorských řízení, stejně jako jejich akreditacemi, se zabývají 
vědecké rady fakult a Vědecká rada JU, které také přísluší – po projednání a schválení v kolegiu rektora a ve 
vědeckých radách fakult – schvalování žádosti o institucionální akreditaci. 

 
Do rozhodování vstupují také všichni členové akademické obce JU, jednak diskusemi nad materiály 
předkládanými k jednání podle § 9 zákona, prostřednictvím volených zástupců v akademických senátech fakult a 
v Akademickém senátu JU, jednak v rámci zpětnovazebních mechanismů. 

 

Odkazy: 

• Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-1 

• Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani- 
kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci- 
tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb 

• Statut Rady pro vnitřní hodnocení: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/statut- 
rady-pro-vnitrni-hodnoceni-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich 

• Jednací řád Vědecké rady JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/jednaci-rad- 
vedecke-rady-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich 

• Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/internal_doc/rad-habilitacniho-rizeni-a-rizeni-ke-jmenovani-profesorem-na- 
jihoceske-univerzite-v-ceskych-budejovicich 

 

• Organizační struktura JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2014/r_286_organiz_rad_ju.pdf/view 

• Organizační struktura rektorátu JU: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_445_organizacni-rad-rektoratu- 
ju.pdf/@@download/file/R_445_Organiza%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20rektor%C3%A 
1tu%20JU.pdf 

• Organizační struktura Pedagogické fakulty JU: https://www.pf.jcu.cz/structure/ 

• Organizační řád PF JU: https://www.pf.jcu.cz/download/Organizacni_rad_PF_JU.pdf 

• Jednací řád VR PF JU: https://www.pf.jcu.cz/download/Jednaci_rad_VR_PF.pdf 

• Řád habilitačního řízení PF JU: https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15- 
09.php 

• Zásady pro předkládání akreditačních materiálů PF JU: 
https://www.pf.jcu.cz/documents/internal_doc/ 

 
 

Procesy vzniku a úprav studijních programů (Standard 1.4) 
 

Procesy vzniku a úprav studijních programů se řídí Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, registrovanými MŠMT dne 28. července 2017, v přiměřené míře také dalšími 
vnitřními předpisy a normami JU, zejména Studijním a zkušebním řádem JU. 

 
Na úrovni jednotlivých studijních programů jsou v souladu s opatřením rektora, jímž se upravují pokyny ke složení 
a činnosti Rady studijního programu, zřizovány Rady studijního programu, a to již ve fázi přípravy studijního 
programu po jmenování garanta programu, jejichž cílem je zapojit do procesu přípravy akreditačního materiálu  
členy akademické obce i vnější aktéry (zaměstnavatele/absolventy), a to tak, aby Rada studijního programu  
sledovala dlouhodobý soulad profilu absolventa a obsahu výuky s tím, co může očekávat budoucí absolvent a 
zaměstnavatel od daného typu studia; tento důraz platí pro profesně i akademicky pojaté programy. Zpracovaný 
akreditační záměr je projednáván ve fakultních grémiích (Rada studijních programů, případně Akreditační komise 

http://www.jcu.cz/o-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-
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http://www.jcu.cz/o-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
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http://www.pf.jcu.cz/download/Jednaci_rad_VR_PF.pdf
http://www.pf.jcu.cz/download/Jednaci_rad_VR_PF.pdf
http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-
http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15-
http://www.pf.jcu.cz/documents/internal_doc/
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fakulty), postupován děkanem fakulty vědecké radě fakulty, následně – v případě schválení a po informování 
děkanů všech fakult o tomto akreditačním záměru (v případě námitek některé z fakult je akreditační záměr 
projednáván také kolegiem rektora) je podstoupen akreditační záměr Radě pro vnitřní hodnocení (s případným 
vyjádřením kolegia rektora). V případě schválení akreditačního záměru Radou pro vnitřní hodnocení je 
postupován záměr zpět na fakultu k jeho dopracování garantem oboru, následuje projednání celého 
akreditačního materiálu v akademickém senátu fakulty a schválení ve vědecké radě fakulty. V případě kladného  
výsledku (schválení) ve vědecké radě fakulty přechází celý akreditační materiál ke schválení Radou pro vnitřní 
hodnocení. Je-li schválen, je postoupen rektorem Národnímu akreditačnímu úřadu. 

 
Případné neschválení studijního programu má podrobněji vymezené postupy a možnosti nového projednání v 
Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rada pro 
vnitřní hodnocení také shromažďuje od fakultních koordinátorů kvality informace o případných navrhovaných 
změnách v průběhu akreditace, o jejich způsobu projednání na úrovni studijního programu a fakulty, včetně 
informací o změnách, které se sdělují Národnímu akreditačnímu úřadu. V případě nesouhlasu s některou úpravou 
má Rada pro vnitřní hodnocení právo trvat na návratu k původnímu stavu, je-li to objektivně možné. 

 

Odkazy: 

• Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani- 
kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci- 
tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb 

• Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu: 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2017/r_361_rada_stud_programu.pdf/view 

 
 

Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu (Standard 1.5) 
 

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu jsou stanoveny 
obecně v § 48 až 50 zákona o vysokých školách. Rámec přijímacího řízení, rámcové podmínky pro přijetí ke studiu 
a způsob podávání přihlášek dále upravuje čl. 18 Statutu JU. Pravidla, principy a proces posuzování splnění 
podmínky předchozího vzdělání uchazečů o přijetí ke studiu ve studijním programu, kteří dokládají splnění 
podmínky předchozího vzdělání podle § 48 odst. 4 písm. d) nebo § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách, 
rámcově stanovuje Opatření rektora JU k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o 
studium. Vnitřní norma fakulty vydaná podle čl. 18 odst. 5 Statutu JU pak mj. upřesňuje konkrétní postup a  
termíny dokládání a posuzování dokladů požadovaných v souladu s ustanoveními § 48 zákona a kritéria pro 
posouzení předchozího vzdělání ve vztahu k požadavkům přijímacího řízení pro daný studijní program, vyžadují- 
li to specifika daného studijního programu v souladu s ustanoveními § 49 odst. 1 zákona. 

 
Vedení kvalifikačních a rigorózních prací (Standard 1.6) 

 

JU dbá na úroveň kvality kvalifikačních (bakalářských, diplomových, disertačních) a rigorózních prací s ohledem  
na typ a profil studijního programu, přičemž systémově proces tvorby, obhajoby a zveřejňování těchto prací v 
souladu se zákonem o vysokých školách a nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství je 
systémově dán Studijním a zkušebním řádem JU (čl. 2 odst. 7, čl. 27, čl. 35 až 37 a čl. 41 až čl. 43), dále opatřením 
rektora Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU (čl. 3 odst. 5, čl. 5 odst. 9), opatřením  
rektora ke zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací a návaznými vnitřními 
normami fakult. 

 
Nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském nebo magisterském studiu je rovněž obhajoba 
diplomové práce, resp. obhajoba bakalářské práce, je-li studijním programem předepsána, a o jejím průběhu se 
pořizuje písemný záznam. Pro obhajoby kvalifikačních prací platí, že: 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-


1. tatáž kvalifikační práce nemůže být předložena k posouzení v rámci státní závěrečné zkoušky jako 
bakalářská práce a zároveň jako diplomová práce pro udělení bakalářského a magisterského 
akademického titulu; 

2. v případě souběžného nebo dalšího studia jedna kvalifikační práce nemůže být předložena k posouzení 
v rámci státní závěrečné zkoušky ve dvou nebo více různých studiích. 

 

Student může konat obhajobu závěrečné práce, pokud byla tato práce řádně odevzdána a zveřejněna v souladu 
s § 47b odst. 2 zákona. Funkci databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona, ve které jsou zveřejňovány 
kvalifikační a rigorózní práce, posudky a záznamy o průběhu a výsledku obhajoby, plní na JU Informační systém 
studijní agendy JU (IS STAG). Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU zřízené podle 
Statutu JU. 

 
Odevzdáním kvalifikační práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle § 47b odst. 1 zákona, bez ohledu  
na výsledek obhajoby. Kvalifikační práce odevzdaná k obhajobě musí být zveřejněna v IS STAG nejméně pět 
pracovních dnů před konáním obhajoby a tak, aby před obhajobou kvalifikační práce byla provedena kontrola 
textu v registru vysokoškolských kvalifikačních prací, jehož nedílnou součástí je systém na odhalování úmyslného 
neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví 
(§ 47c odst. 2 písm. b) zákona), a výsledky této kontroly mohly být zohledněny v průběhu obhajoby. JU za tímto  
účelem využívá napojení IS STAG na systém Theses. 

 
Zveřejnění kvalifikační práce nebo její části může být v souladu s ustanovením § 47b odst. 4 zákona odloženo, a 
to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být 
spolu s odůvodněním zveřejněna v databázi kvalifikačních prací v IS STAG. Po obhájení kvalifikační práce, jíž se  
týká odklad zveřejnění podle věty první, předá fakulta, na níž byla kvalifikační práce obhájena, bez zbytečného 
odkladu jeden výtisk práce Útvaru pro studium rektorátu JU, který výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu  
školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
Vnitřní normou fakulty přijatou podle čl. 27 odst. 10 a čl. 43 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu JU fakulta 
stanoví požadavky na způsob zadávání, vedení, odevzdávání, hodnocení a obhajob kvalifikačních prací, a to tak, 
aby byla přijata dostatečně účinná opatření zajišťující žádoucí úroveň kontroly studia a kvality kvalifikačních prací. 
Vnitřní norma fakulty stanoví také kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce a nejvyšší počet  
kvalifikačních prací, které může vést jedna osoba. Stejně tak podmínky a průběh státní rigorózní zkoušky (zejména 
charakter předkládané rigorózní práce), kvalifikační požadavky na osoby, které vedou rigorózní práce, a nejvyšší 
počet rigorózních prací, které může vést jedna osoba, stanoví vnitřní norma fakulty. 

 
Státní rigorózní zkoušky, ve smyslu § 46, odst. 5. zákona č 111/1998 Sb. v platném znění, dále jen zákona, se na 
Pedagogické fakultě JU konají v oblasti pedagogických věd v oborech, pro které fakulta získala pro konání zkoušky 
akreditaci. Seznam oborů je zveřejněn na úřední desce fakulty. Uděluje se akademický titul „doktor filozofie“ (ve 
zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem). O vykonání rigorózního řízení se může ucházet absolvent magisterského 
studijního programu (v oborech podle bodu 1 nebo příbuzných). Státní rigorózní zkouška má dvě části, a to 
obhajobu rigorózní práce a ústní zkoušku. Uchazeč musí prokázat odbornou úrovní rigorózní práce svou 
schopnost samostatně pracovat ve výzkumné, příp. tvůrčí činnosti. Ústní zkouška obsahuje vybrané okruhy z 
dějin filozofie, pedagogiky a psychologie a oborového (aprobačního) předmětu s didaktikou dle zaměření 
rigorózní práce. Zkouška a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné. 

 
Vedoucí příslušné katedry navrhne a předloží prostřednictvím kolegia děkana (ky) PF vědecké radě fakulty obsah 
a požadavky rigorózní zkoušky a nároky kladené v daném oboru na rigorózní práci. Po schválení vědeckou radou 
fakulty je tento dokument vydán jako prováděcí předpis rigorózního řízení. Vedoucí katedry garantuje odbornou 
úroveň rigorózního řízení. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen „komise“). Děkan (ka) 
fakulty jmenuje nejméně pětičlennou komisi, jejího předsedu a dva oponenty předložené rigorózní práce. Komise 
se skládá z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty. Alespoň jeden ze členů komise 
je jmenován z oboru filozofie, jeden z oblasti pedagogiky, resp. psychologie, a jeden ze členů komise musí být z 
odborníků mimo akademickou obec Jihočeské univerzity graduovaných v dané oblasti. Komise je 
usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů komise a alespoň jeden oponent. 

 

Celkový výsledek rigorózní zkoušky je klasifikován stupni „prospěl (a)“, „neprospěl (a)“; klasifikaci „prospěl (a)“ 
komise stanoví jen v případě, že byla obhájena rigorózní práce a složena ústní zkouška. O výsledku každé části 



rigorózní zkoušky hlasují členové komise tajným hlasováním. Výsledek je kladný v případě nadpoloviční většiny 
hlasů přítomných členů komise. V případě nerozhodného výsledku hlasování, rozhodne o výsledku zkoušky 
předseda. O průběhu a výsledcích rigorózní zkoušky je veden protokol podepisovaný všemi členy komise, jehož  
přílohou jsou posudky obou oponentů. 
Neúspěšnou zkoušku je možno opakovat jen jednou, a to nejdříve v příštím vyhlášeném termínu. Komise 
rozhodne, uvede v protokolu a sdělí uchazeči podmínky opakování zkoušky, resp. požadavky na přepracování  
nebo doplnění práce, opakování ústní zkoušky. 

 
Rigorózní zkoušky se konají na fakultě podle počtu přihlášených kandidátů nejvýše jedenkrát ročně. Termíny 
uzávěrky přihlášek ke zkouškám a termíny zkoušek jsou zveřejňovány na úřední desce fakulty a na WWW 
stránkách fakulty. Zájemci se ke zkoušce musí přihlásit písemně, a to v termínu stanoveném děkanem fakulty. 
Přílohu přihlášky tvoří: ověřené doklady o vzdělání a kvalifikaci; strukturovaný životopis; rigorózní práce ve třech 
exemplářích. V případě rigorózní práce v podobě komentovaného souboru publikací se spoluautory je nezbytné 
přiložit jejich vyjádření o autorském podílu uchazeče. Agendu rigorózních zkoušek a přihlášek k nim vede a 
archivuje oddělení vědy PF JU. Náklady rigorózní zkoušky hradí uchazeč formou poplatku. Výše poplatku je  
každoročně aktuálně vyhlašována jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou. Fakulta vystaví 
a předá po úspěšném složení rigorózní zkoušky diplom o udělení titulu podle § 46, odst. 5, písm. b) zákona. 

 
Disertační prací prokazuje student doktorského studijního programu schopnost samostatné vědecké a výzkumné 
činnosti nebo schopnost samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce má formu souboru 
publikací studenta již uveřejněných nebo k uveřejnění přijatých a opatřených komentářem, nebo formu rukopisu. 
Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Pokud jsou 
součástí disertační práce publikace, na kterých se podílejí další spoluautoři, musí být k disertační práci připojeno 
prohlášení spoluautorů o rozsahu podílu studenta. 

 

Požadavky na individuální studijní plány studentů doktorských studijních programů včetně požadavků na 
disertační práce v daném studijním programu určuje příslušná oborová rada. Tato mj. rovněž schvaluje témata 
disertačních prací, navrhuje školitele a na jeho návrh konzultanty, schvaluje individuální studijní plány studentů, 
projednává roční hodnocení studia studentů a sleduje plnění individuálního studijního plánu. Školitel pak mj. také 
společně se studentem připravuje jeho individuální studijní plán a téma disertační práce. Student doktorského 
studijního programu musí v průběhu prvního roku studia na semináři pracoviště přednést metodický plán své  
práce na tématu disertační práce. 

 
Podrobnosti o formě a provedení disertační práce určí pro daný doktorský studijní program vnitřní norma fakulty, 
která rovněž určí možný jazyk disertační práce, počet výtisků nebo dalších (elektronických) kopií odevzdávané  
disertační práce, dále formu, jazyk, obsah a počet výtisků současně odevzdávaného souhrnu práce a další 
náležitosti nutné k přijetí disertační práce. Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje státní 
doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. 

 

Předsedu a členy komise pro obhajobu disertační práce jmenuje na návrh oborové rady doktorského studijního 
programu děkan zpravidla shodně s komisí pro státní doktorské zkoušky, nebo tak, aby se tyto komise shodovaly 
alespoň v osobě předsedy a některých členů komise. Členy komise jsou alespoň dva členové oborové rady.  
Alespoň tři členové komise nesmějí být akademickými pracovníky JU. Komise pro obhajobu disertační práce  
jmenuje dva až tři oponenty, kteří vypracují oponentský posudek disertační práce; přesný počet oponentů určí 
vnitřní norma fakulty, která také stanoví lhůty a další požadované podrobnosti. Oponenti mohou být členy 
komise pro obhajobu disertační práce. Školitel ani konzultanti nemohou být členem komise pro obhajobu 
disertační práce, ani oponentem disertační práce. Totéž platí o případných spoluautorech publikací zahrnutých 
do disertační práce. Pokud komise pro obhajobu disertační práce v průběhu řízení nebo z posudků oponentů 
zjistí, že disertační práce nesplňuje požadavky na ni kladené, přičemž má za to, že tyto nedostatky jsou 
odstranitelné, může vyzvat studenta k odstranění nedostatků disertační práce ve lhůtě, kterou stanoví. 

 
Obhajoba disertační práce je veřejná, v jazyce českém, anglickém, případně s přihlédnutím k případným 
zahraničním oponentům a jazykové vybavenosti studenta a po projednání v oborové radě i v jiném jazyce. Komise 
pro obhajobu disertační práce vyslechne a posoudí výklad studenta, stanoviska oponentů i rozpravu mezi  
studentem a oponenty a studentem a dalšími účastníky diskuse. Komise pro obhajobu disertační práce jedná o 
výsledku obhajoby v neveřejném zasedání a usnáší se tajným hlasováním většinou hlasů přítomných členů, jichž 
musí být přítomno alespoň pět. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise pro obhajobu disertační práce. 



Výsledek obhajoby předseda komise pro obhajobu disertační práce vyhlásí veřejně. Obhajoba disertační práce  
se klasifikuje stupni „prospěl/-a“, nebo „neprospěl/-a“. V případě neúspěchu lze obhajobu opakovat jen jednou, 
a to nejdříve za šest měsíců. Komise pro obhajobu disertační práce přitom stanoví, zda a jak je nutné disertační 
práci přepracovat či doplnit. 

 
Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality (Standard 1.7) 

 

JU sleduje a vyhodnocuje kvalitu vzdělávací, tvůrčí činnosti a souvisejících činností v souladu s Pravidly systému  
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností JU. Jednotlivé procesy zpětné vazby jsou zachyceny ve zprávách garantů oborů 
(hodnocení vzdělávací činnosti), ve zprávách o hodnocení tvůrčí činnosti fakult, ve zprávě o hodnocení 
celoživotního vzdělávání a ve zprávách o hodnocení souvisejících činností (Akademická knihovna JU, Koleje a 
menzy JU, univerzitní sportoviště, univerzitní nakladatelství EPISTEME, Britské centrum JU, Goethe centrum JU,  
Dětská skupina Kvítek, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Centrum informačních technologií 
JU), které podchycují detailní průběh aktuálního stavu zjišťování zpětných vazeb od všech zainteresovaných  
relevantních aktérů (stakeholderů), některá další šetření provádí a koordinuje Útvar pro rozvoj JU a Útvar pro 
vnitřní hodnocení JU, který také koordinuje – pod vedením rektora a prorektora pro rozvoj a vnitřní hodnocení – 
zapojení JU do celostátních šetření, organizovaných zejména MŠMT, a vyhodnocuje výsledky uplatnění JU v 
národních a mezinárodních žebříčcích. 

 
Předmětem porovnávání s vysokými školami v České republice jsou především údaje o úspěšnosti projektů 
žádajících o podporu u grantových agentur, srovnání publikační výkonnosti, údaje o nezaměstnanosti absolventů 
zejména veřejných vysokých škol a jejich uplatnění na trhu práce a další výsledky činnosti univerzit hodnocené 
zvnějšku. Některé z těchto výsledků jsou pravidelně sledovány specializovanými institucemi či agenturami a 
získané údaje jsou následně zveřejňovány ve veřejnoprávních médiích či ve veřejně dostupných publikacích a 
studiích (např. žebříčky úspěšnosti univerzit/fakult podle zvolených kritérií, uplatnitelnost absolventů na trhu 
práce, porovnávání výkonů v oblasti výzkumné činnosti srovnatelných institucí apod.). K pravidelnému 
srovnávání základních kvalitativních ukazatelů fakult stejného nebo podobného zaměření, a to nejen v rámci 
České republiky, ale i v mezinárodním kontextu, přispívají rovněž pravidelná jednání asociací děkanů vybraných 
fakult českých vysokých škol. 

 
V rámci mezinárodních žebříčků JU sleduje jak žebříčky, ve kterých se univerzita již objevuje (např. QS World  
University Rankings, URAP – University Ranking by Academic Performance, SIR – SCImago Institutions Rankings, 
NTU – National Taiwan University Ranking: Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities, 
uniRank – University Ranking či Webometrics Ranking of World Universities), tak žebříčky, ve kterých univerzita 
zatím zastoupena není (např. THE – Times Higher Education World University Rankings, šanghajský žebříček 
ARWU – Academic Ranking of World Universities, CWTS Leiden Ranking či žebříček CWUR sestavovaný organizací 
Center for World University Rankings). Ačkoliv JU uvedené mezinárodní žebříčky pravidelně sleduje, uvědomuje 
si také negativa, která jsou s některými z existujících žebříčků spojena (např. zaměření ratingů především na 
vědecký výkon a/nebo reputaci hodnocené instituce, určování pořadí na základě počtu nositelů Nobelových cen, 
nepřesnost vstupních dat, nekonzistentnost použité metodologie v čase, každoroční rozšiřování počtu institucí  
zahrnutých do hodnocení a další). Z tohoto pohledu také JU obezřetně přistupuje k práci s těmito žebříčky i k  
interpretaci výsledků v nich obsažených. 

 

Z procesů zpětné vazby lze za nejrozvinutější pokládat systém studentského hodnocení výuky, jež je každý 
semestr sledováno celouniverzitně stejně jako fakultně a jednotlivými garanty programů, resp. Radou studijního 
programu, přičemž jsou sledovány zejména opakované problémy a také slovní hodnocení, která mají mnohdy 
větší vypovídající hodnotu než jednotlivé konkrétní body udělené jednotlivým přednášejícím a vedoucím 
seminářů. Výsledky studentského hodnocení výuky jsou rovněž projednávány na setkáních děkana či vedení 
fakult se studenty a bývají rovněž jedním z témat pravidelných setkání akademických senátů a akademických obcí  
fakult. 

 
K hodnocení patří názory studentů nejen na výuku, ale i na další služby, které zajišťuje univerzita jako celek,  
součásti univerzity i jejich jednotlivá pracoviště (např. studijní oddělení, knihovna, koleje, menza apod.). Od  
zimního semestru akademického roku 2014/2015 aplikuje JU modernizovaný systém studentského hodnocení 
výuky, který je založen na systému používaném již několik let Přírodovědeckou fakultou JU. Na základě pravidelně 
shromažďovaných a vyhodnocovaných požadavků jednotlivých fakult JU je tento systém dále rozvíjen. Kromě 



tohoto celouniverzitního systému studentského hodnocení výuky jsou využívána i hodnocení, která organizují 
samotní vyučující v rámci svých předmětů či kurzů s cílem získání zpětné vazby od studentů pro další zlepšení  
kvality výuky. Dále jsou využívány, resp. sledovány i studentské hodnotící webové portály, např. Primat.cz či 
portál Asociace studentů a absolventů. Další rovinou hodnocení kvality je přímá účast zástupců vedení fakult ve  
výuce, a to u náhodně vybraných předmětů a dále předmětů, u nichž studentské hodnocení naznačí nějaký  
nedostatek nebo na jejichž výuku přímo upozorní sami studenti. 

 
Rozvinuté je na JU rovněž hodnocení kvality vědecké a tvůrčí činnosti podle jednotlivých vědních oborů a fakult, 
v posledních letech je zaváděn také jednotný systém hodnocení akademických pracovníků (systém HAP 
zakoupený a modifikovaný pro potřeby JU od Univerzity Palackého v Olomouci), jenž je aktuálně implementován 
na sedmi z osmi fakult (na poslední fakultě bude zaveden v průběhu roku 2018). V souvislosti s novým mzdovým 
předpisem JU je také prohlubován princip zpětných vazeb v hodnocení neakademických pracovníků (včetně 
příprav na zavedení systému HOP – hodnocení ostatních pracovníků – v souladu s jednáními s UP Olomouc). 
Sledování uplatnění absolventů má na fakultách různou podobu, stejně tak kontakty se zaměstnavateli, větší 
důraz je kladem na tyto zpětné vazby u regulovaných profesí a profesně orientovaných programů, kde jsou jasně 
daní zaměstnavatelé (školy, nemocnice apod.), zatímco u akademicky pojatých oborů jsou tyto kontakty často 
méně formalizované (setkání s absolventy na fakultních/oborových setkáních, resp. na plánovaném setkání 
absolventů JU v červnu 2018), přednášky úspěšných absolventů na JU, kontakty s kulturními institucemi. Výrazné 
zlepšení kontaktů s absolventy a zaměstnavateli představuje také zapojení těchto vnějších aktérů do rad 
jednotlivých studijních programů, což výrazně posílilo zpětnou vazbu ke konkrétním oborům (programům), a to 
už v procesu tvorby nových studijních programů, které jsou aktuálně předkládány k akreditaci. 

 

Další výrazné posílení procesů zpětné vazby si JU slibuje od realizace projektů OP VVV ESF, případně jeho 
investiční komplementární části ERDF – Rozvoj JU. Projekt ESF je zaměřen na rozvoj JU jako celku, prostřednictvím  
uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality 
strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému zajišťování a hodnocení kvality; 
zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory 
podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických kompetencí akademického  
personálu a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému monitoringu potřeb trhu 
práce, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s absolventy; posílení 
internacionalizace prostředí. 

 

Odkazy: 

• Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani- 
kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci- 
tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb 

• Rada pro vnitřní hodnocení JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-pro-vnitrni- 
hodnoceni-ju 

• Projekty OP VVV – Rozvoj JU-ESF, ERDF na posílení kvality JU: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/rozvoj/strategicke-projekty-ju/realizovane-projekty 

• Studentské hodnocení výuky: https://www.shv.jcu.cz/ 

• Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu: 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2017/r_361_rada_stud_programu.pdf/view 

 
Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů (Standard 1.8) 

 
Úspěšnost uchazečů o studium, studentů (tzv. graduation rating) a absolventů je sledována v souladu se 
Strategickým záměrem JU a jeho ročními plány realizace, v rámci veřejných i neveřejných (určených pouze pro 
vnitřní potřebu JU) ukazatelů daného strategického záměru. Tyto ukazatele, které informují o situaci na úrovni 
univerzity jako celku a na úrovni jejích jednotlivých fakult, jsou dále doplněny detailními analýzami, které jsou 
zpracovávány až do úrovně jednotlivých studijních programů/oborů s možností samostatného sledování 
jednotlivých typů a forem studia. Sledována je rovněž věková struktura uchazečů o studium na JU či regionální 
původ doručených přihlášek. Pravidelně jsou zpracovávány přehledy škol, ze kterých se hlásí uchazeči o studium 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-
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na JU, a to jak v rámci bakalářského (případně nestrukturovaného magisterského studia), tak i v případě 
navazujícího magisterského a doktorského studia. 

 
JU rovněž v rámci ukazatelů Strategického záměru JU i v rámci samostatných analýz sleduje způsob ukončování 
studia na JU a s tím související studijní úspěšnost/neúspěšnost v jednotlivých studijních programech/oborech, 
typech a formách studia. Přitom JU postupuje dle metodik stanovených MŠMT pro potřeby přípravy každoročních  
výročních zpráv o činnosti vysoké školy a pro výpočet úspěšnosti ukončování studia na základě tzv. kohortního 
přístupu (viz analýza MŠMT „Vývoj úspěšnosti ukončování studií na českých VVŠ a UO v Brně 2003–2014“), ve 
kterém je každý imatrikulační ročník sledován samostatně, izolovaně od ostatních. U každého ročníku je v rámci 
kohortního přístupu sledováno, jak jsou započatá studia postupně ukončována, a to nejen úspěšně či neúspěšně, 
ale také „jinak“ (např. přestupem na jiný obor nebo úmrtím), a jak některá dále pokračují, včetně sledování délky 
celkového studia a překračování standardní délky studia. 

 
JU také pravidelně sleduje a vyhodnocuje uplatnění svých absolventů na trhu práce, a to zejména s využitím 
statistik Ministerstva práce a sociálních věcí (statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci úřadů práce), 
statistických údajů Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a údajů MŠMT. JU 
rovněž pravidelně sleduje speciální přílohy některých novin a časopisů, které v období podávání přihlášek na 
vysoké školy publikují oborové srovnání nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. Údaje o počtech 
nezaměstnaných absolventů a jejich struktuře jsou sledovány nejen na úrovni univerzity a jednotlivých fakult, ale 
i na úrovni studijních programů, příp. jednotlivých oborů, což zvyšuje využitelnost těchto údajů pro realizaci  
návazných opatření, např. změn v obsahu konkrétních studijních programů/oborů. 

 

JU se také pravidelně zapojuje do celostátních průzkumů, které mapují uplatnění absolventů českých vysokých 
škol na trhu práce a jejich hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání. Takovým šetřením z posledních let je 
např. šetření „REFLEX 2013“, které koordinovalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. V rámci šetření byli osloveni absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů vysokých škol do pěti let po získání diplomu (tedy absolventi z let 2008–2012). Toto šetření, které svým 
rozsahem bylo zatím největším šetřením mezi absolventy, do něhož se JU v posledních letech zapojila, poskytlo 
retrospektivní údaje nejen o uplatnění absolventů na trhu práce, ale také o tom, jak s odstupem času absolventi  
hodnotí kvalitu studijní nabídky, podmínky studia a výuky, kvalitu vysoké školy a vyučujících, svou spokojenost s 
volbou vysoké školy a studijního oboru, úroveň získaných znalostí, dovedností a kompetencí a jejich využitelnost 
v praxi. 

 
Vedle celkového přehledu vedení univerzity a jednotlivých fakult sledují úspěšnost uchazečů o studium (počty 
přihlášek/přijatých/zapsaných), poměr úspěšně a jinak ukončených studií a uplatnění absolventů také garanti 
jednotlivých programů (resp. dosavadních oborů), a to v rámci zpráv garantů oborů, jež jsou zpracovávány jednou 
za pět let (aktuálně hodnocené období 2012-2016 a roční dodatky těchto zpráv), resp. v jejich dodatcích, včetně 
informací o případné potřebě řešit tyto ukazatele. Tyto údaje garanta programu (resp. Rady studijního programu)  
vyhodnocuje Rada pro vnitřní hodnocení, případně podává doporučení fakultním koordinátorům kvality a 
jednotlivým garantům. 

 

Odkazy: 

• Strategický záměr JU / Dlouhodobý záměr JU a jeho roční plány realizace: https://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/strategic_plan 

• Informace pro studenty na stránkách JU (rozcestník): http://www.jcu.cz/student 

 
 

Vzdělávací a tvůrčí činnost 
 

Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání (Standard 1.9) 
 

Vzdělávací a tvůrčí činnost JU vychází ze soudobých poznatků ve všech oborech/studijních programech, 
významná role v tomto směru přísluší zejména profesorům a docentům a v neposlední řadě garantům oborů, 
kteří disponují potřebnými kontakty na pracoviště podobného zaměření v rámci ČR i v rámci mezinárodním, stojí 
za organizováním konferencí s mezinárodní účastí, za prosazováním publikací do mezinárodně respektovaných 
periodik, většinou jsou také řešiteli významných grantových projektů. Podstatné obohacení mezinárodního 

http://www.jcu.cz/o-
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rozměru představují také sítě smluvních vztahů se zahraničními univerzitami, včetně konkrétních příjezdů a 
výjezdů typu Erasmus+. Tyto smlouvy jsou uzavírány na celouniverzitní úrovni (prorektor pro zahraničí a jím 
řízené útvary) a konkrétněji pak rozvíjeny na úrovni jednotlivých fakult a studijních programů, zahrnují tak 
výměny pedagogů i studentů. 

 
Studenti i akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty JU pravidelně vyjíždějí do zahraničí zejména v rámci 
bilaterálních smluv a tyto mobility jsou kontinuálně podporovány v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty.  
Široká síť zahraničních partnerů umožňuje nejen mobility, ale také vědeckou a projektovou kooperaci. 
Rozšiřování těchto vzájemně prospěšných kontaktů patří mezi priority fakulty, kdy v poslední době důraz je 
kladen nejen na přeshraniční spolupráci a širší spolupráci v rámci Evropské unie, ale rovněž se státy mimo EU. K  
významným aktivitám fakulty na mezinárodním poli patří magisterský joint degree program European Master in 
Migration and Intercultural Relations v rámci programu Erasmus Mundus (jedná se o mezinárodní obor 
koordinovaný německou univerzitou v Oldenburgu a zahrnující evropské a africké univerzity). Významná je 
projektová spolupráce s Georgia Southern University ve Spojených státech amerických, výměnné pobyty 
akademických pracovníků na univerzitách v Izraeli, Japonsku, Rusku a Jihoafrické republice a mnohé další. 
Některé z nich jsou financované z kreditové mobility, jiné z vnitřních výzev univerzity. 

 

V současné době jsou připravovány žádosti o kreditovou mobilitu na výjezdy do Arménie, Kanady, USA, Indie,  
JAR a do Japonska. Do těchto projektů se mohou zapojit akademičtí pracovníci a studenti Pedagogické fakulty. 
Rovněž dochází k rozšíření nabídky studijních předmětů vyučovaných v cizím jazyce, jež mají za cíl nejen zlepšit 
jazykové dovednosti studentů a podat informace o zahraniční praxi, ale zároveň budou sloužit i jako platforma  
pro setkávání a vzájemné obohacování českých a zahraničních studentů (nejedná se tedy o cizojazyčnou kopii 
českého studijního předmětu). 

 
Akademičtí pracovníci fakulty prezentují soudobý stav poznání ve svém oboru v rámci výuky a své poznatky a  
výsledky výzkumů sdílí na mezinárodních konferencích a sympóziích. V neposlední řadě k rozvoji fakulty přispívá 
členství akademických pracovníků v mnoha mezinárodních organizacích, relevantní pro posuzovaný program jsou  
např.: European Society for research in mathematics education – doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., 
International League Against Epilepsy – doc. Dana Buršíková, Ph.D., Association for Psychoogical Science – prof. 
PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., European Federation of Psychology Teachers´ Association - doc. Mgr. Alena 
Nohavová, Ph.D., apod. 

 

Odkazy: 

• Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty JU: 
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf 

 
Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů (Standard 1.10) 

 

Studijní programy na PF jsou realizovány v úzké spolupráci se školami a dalšími pracovišti. Jedná se o instituce,  
se kterými má PF uzavřené specifické smlouvy o spolupráci pro výkon nejrůznějších typů praxí studentů, na jejichž  
základě tyto instituce získávají statut „fakultní škola PF“ a „klinické pracoviště PF“. Spolupráce je vázána nejen na 
Jihočeský kraj, ale i na pracoviště mimo region a na zahraničí, konkrétně na region Horní Rakousko. Fakultními 
školami jsou školy mateřské, základní a gymnázia. Klinickými pracovišti jsou dětské domovy, diagnostický ústav, 
centrum sociálních služeb, pedagogicko-psychologická poradna a její regionální pobočky, speciálně pedagogická 
centra a školy a třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona. Pracovníci klinických škol a klinických pracovišť 
se spolupodílí na vedení praxí a její reflexi. 

 
Spolupráce s praxí se dále uskutečňuje v rovině pedagogické i vědecko-výzkumné. Externí spolupracovníci z 
různých pracovišť zajišťují výuku některých teoretických předmětů. Jedná se o významné odborníky z praxe, 
lékaře, právníky, legislativce, poradenské či klinické psychology a speciální pedagogy, zkušené pedagogy ze všech 
typů škol. Stále častěji je také využívána tandemová výuka realizovaná pedagogem fakulty a odborníkem z praxe. 
Jedná se především o některá témata v pedagogických předmětech, kde vstup praktiků do výuky je velkým 
přínosem. Odborníci z praxe jsou také častými konzultanty závěrečných bakalářských či diplomových prací, na 
jejich pracovištích je realizováno výzkumné šetření, sběr dat. 

 

Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů (Standard 1.11) 

http://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf
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Odborníci z praxe participující na výuce teoretických předmětů, se přímo podílí na tvorbě studijních plánů (viz C- 
I). V tomto kontextu pak mají podíl i na tvorbě a aktualizaci okruhů či otázek ke státním závěrečným zkouškám. 
V Radách bakalářských a magisterských studijních programů, dohlížejících na uskutečňování těchto programů na 
PF, jsou taktéž zastoupeni odborníci z praxe. 

 
K aktualizaci výuky přispívá nemalou měrou spolupráce fakulty i jejích jednotlivých akademických pracovníků s 
profesními komorami a skupinami, asociacemi, oborovými sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
odborníky z praxe. Tato skutečnost nabývá významu především v kontextu měnících se požadavků praxe, 
legislativních změn a nových poznatků jednotlivých oborů. Fakulta realizuje tuto spolupráci také například 
pořádáním vědeckých konferencí, odborných setkání a workshopů. Akademičtí pracovníci zajišťující bakalářský 
program Psychologie jsou členy řady domácích organizací, např. Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice, 
Česká asociace pedagogického výzkumu, Česká pedagogická společnost, Českomoravská psychologická 
společnost, Unie psychologických asociací ČR, Česká arteterapeutická asociace, a zahraničních organizací, např. 
Society for Personality and Social Psychology, American Psychological Society, American Psychological Society, 
Association for Psychological Science, Stress and Anxiety Research Society, European Science Education Research 
Association, Federation of Psychologists Association, Board of Educational Affairs. 

 

Podpůrné zdroje a administrativa 
 

Informační systém (Standard 1.12) 
 

Na JU je jako informační systém určený pro administraci studijní agendy využíván IS/STAG, který je vyvinut a  
udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. IS/STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení až po vydání diplomu 
a obsahuje veškeré informace o studiu, včetně informací o studijních program, požadavcích spojených se studiem 
a možností uplatnění absolventů v praxi. Další potřebné informace o přijímacím řízení a pravidlech studia 
(například studijní a zkušební řád) jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity či na webových stránkách 
jednotlivých fakult. 

 
Systém IS/STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS/STAG 
je realizováno prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým přístupem 
integrovaným v portálu GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce fakulty, správce 
katedry a rozvrhářů. Na portálu jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty a vyučující. Portálové 
rozhraní je realizováno v českém a anglickém jazyce. IS/STAG je napojen na další informační systémy JU – 
ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém Hodnocení akademických pracovníků, systém 
Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses 
a podobně. 

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

 

Hodnocení informačního systému probíhá na JU pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby 
od uživatelů studijního informačního systému či hodnoticí zprávou o činnosti Centra informačních technologií,  
které provoz studijního informačního systému zajišťuje. 

 
Jednotlivé fakulty JU nabízejí uchazečům o studium a studentům informační a poradenské služby související se  
studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. Primárním poradenským místem každé 
fakulty v oblasti studijních záležitostí je studijní oddělení, přičemž pro dosažení maximální míry osobního a 
individuálního přístupu ke studentům jsou studentům přiřazeny konkrétní studijní referentky. Na většině fakult  
jsou pro jednotlivé studijní programy zřízeny rovněž pozice pedagogických poradců, případně tuto poradenskou 
funkci plní garant daného studijního programu nebo vedoucí katedry. Mezi další poradenské služby realizované 
na konkrétních fakultách, nicméně poskytované studentům napříč univerzitou, patří zejména tyto: Na 
Ekonomické fakultě JU je již 10 let zřízeno Kariérní centrum, které poskytuje poradenské služby studentům v  
oblasti přípravy na přijímací pohovory, podpory rozvoje kompetencí pro vyšší uplatnitelnost absolventů na trhu 
práce apod. Na Pedagogické fakultě JU je provozována Vysokoškolská psychologická poradna poskytující 



psychologické poradenské služby a psychoterapeutickou pomoc studentům i jejich rodinným příslušníkům.  
Fakulta rybářství a ochrany vod JU poskytuje uchazečům ze zahraničí pomoc při zvládání administrativních nároků 
uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR. Pro končící studenty nabízí fakulta kariérní 
poradenství při hledání budoucího zaměstnání v rámci programu pro absolventy. Teologická fakulta JU nabízí 
služby Pastoračně-psychologické poradny, a to jak formou jednorázového poradenství, tak i déletrvajícího 
osobního nebo duchovního doprovázení. Vzhledem k potřebě zefektivnit poskytování těchto služeb, aby byla  
zajištěna jejich dlouhodobá udržitelnost na špičkové úrovni, vyjasnit prioritní oblasti podpory a umožnit tak další 
rozvoj poskytování těchto služeb na JU při zachování rozumné míry nákladovosti, byla v průběhu roku 2016 
zahájena příprava koncepce poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb na JU. 

Odkazy: 

• STAG JU: https://wstag.jcu.cz/portal 

• Moodle – e-learning: https://elearning.jcu.cz 

• Centrum informačních technologií JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni- 
struktura/rectors_office/cit 

 
Knihovny a elektronické zdroje (Standard 1.13) 

 
Informační a knihovnické služby jsou na JU poskytovány dvěma knihovnami: Je to jednak Akademická knihovna 
(AK JU), což je pracoviště s celouniverzitní působností, a dále Knihovna J. P. Ondoka, která plní funkci fakultní 
knihovny Teologické fakulty JU. Obě knihovny spojuje jednotný automatizovaný systém Aleph, společný katalog 
a jsou přístupny studentům všech fakult JU bez omezení. Činnost AK JU se řídí těmito základními dokumenty: 
Statut Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Organizační řád Akademické knihovny 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Knihovní řád Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 

 
Knihovní fond AK JU pokrývá všechny obory, které jsou na JU vyučovány. Ke konci roku 2016 byla jeho velikost 
409 535 knihovních jednotek, tj. monografií, vázaných ročníků periodik, kvalifikačních prací a map. Nejvíce 
využívané části fondu jsou přístupné uživatelům přímo v tzv. volném výběru, organizovaném podle vědních 
oborů. K dispozici je také 590 titulů tištěných periodik. 

 

Doplňování a aktualizace knihovního fondu probíhá ve spolupráci s garanty jednotlivých oborů, případně přímo  
s vyučujícími, kteří znají informační potřeby svých studentů. Akvizice je financována vícezdrojově, tedy z 
institucionálních nebo grantových prostředků součástí JU a zároveň z rozpočtu AK JU. Cíleně se doplňují nové 
informační zdroje pro všechny obory zastoupené na JU, zvláštní pozornost se věnuje těm, které na JU začínají a  
nemají tedy dostatečnou informační podporu, často i nákupy z antikvariátů či odkupy knihoven významný  
osobností. Zároveň se dokupují potřebné exempláře u nejvíce žádaných zdrojů. 

 
Zvláštní pozornost je na JU věnována dostupnosti elektronických informačních zdrojů. Finanční podporu pro tyto 
mimořádně nákladné, ale nezbytné zdroje informací pro výuku a výzkum získává JU již řadu let z programů, které 
byly pro tyto účely vypisovány MŠMT (INFOZ, OP VaVpI, Informace-základ výzkumu). Další potřebné zdroje a také 
nástroje na práci s nimi (vyhledavač EDS, citační manažer CitacePro, nástroj na práci s e-periodiky EZB aj.) pak JU 
financuje plně ze svého rozpočtu. Aktuálně je JU zapojena v 11 končících projektech na přístup k EIZ, na ně od 
roku 2018 naváže účast v projektu CzechELIB, která zaručuje dostupnost těchto špičkových zdrojů informací i v  
letech 2018-2022. Aktuálně přístupné i plánované EIZ pokrývají všechny obory, které jsou na JU akreditovány a 
využívat je lze nejen v rámci kampusu JU, ale prostřednictvím VPN jsou uživatelům na JU k dispozici prakticky bez 
omezení. 

 
Hlavní budova AK JU je moderním informačním pracovištěm velmi dobře vybaveným potřebnými technologiemi 
pro poskytování široké nabídky služeb svým uživatelům. Použitá technologie RFID umožňuje klasické i 
samoobslužné půjčování a vracení knih, 500 studijních míst v různých typech studoven včetně individuálních 
nabízí prostor pro nerušené studium 6 dní v týdnu v celkovém rozsahu 67 hodin. Více než 100 PC pro potřeby  
uživatelů zaručuje snadnou dostupnost elektronických informačních zdrojů přímo v budově AK, dostatek 
multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování je možné využívat pohodlně v bezhotovostním režimu. V 
hlavní budově AK je také moderně vybavená PC učebna, která je využívána ke kurzům zaměřeným na efektivní 
práci s EIZ a určeným studentům všech stupňů studia. Výuku zajišťují speciálně vyškolení pracovníci AK JU. 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-


Aby byl knihovní fond co nejdostupnější i uživatelům z fakult mimo hlavní kampus, zajišťuje AK JU provoz nejen  
v hlavní budově, ale také ve studovnách na ZSF JU a PF JU. V sídle FROV JU ve Vodňanech provozuje AK JU pobočku 
s plným sortimentem knihovnických a informačních služeb. 

 
Činnost Knihovny J. P. Ondoka se řídí vlastním Knihovním řádem. Knihovna sídlí v přízemí budovy Teologické 
fakulty JU. V současné době zahrnuje její fond kolem 50 tisíc svazků literatury teologické, duchovní a církevní, ale 
také jiné odborné literatury z oblasti psychologie, sociologie, filosofie, religionistiky, pedagogiky, sociální práce, 
politologie, práva a přírodních věd. Kromě české literatury její fond zahrnuje též knihy v německém, slovenském, 
anglickém a italském jazyce. K prezenčnímu studiu ve studovně je k dispozici fond časopisů obsahující 120 titulů 
domácí i zahraniční provenience. Knihy i časopisy jsou umístěny převážně ve volném výběru řazeném podle 
oborů. Součástí knihovny jsou prostory pro prezenční studium. Knihovna je vybavena knihovnickým počítačovým 
systémem Aleph a veškerý knižní fond je dohledatelný přes internet. Knihovna je určena pro studenty a pedagogy 
Teologické fakulty, ostatních fakult a škol, ale i zájemcům z řad veřejnosti. 

 

Akademická knihovna i Knihovna J. P. Ondoka svojí činností podporují vize, hodnoty a poslání své mateřské 
univerzity, jejíž jsou nedílnou součástí. Umožňují přístup ke kvalitním informačním zdrojům, poskytují 
profesionální služby a vhodné studijní prostory a přispívají tak ke kvalitní výuce a efektivním výzkumným 
činnostem univerzity. 

 

Odkazy: 

• Knihovna JU: http://www.lib.jcu.cz, http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje, http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne- 
2/knihovny-a-studovny-1/pobocka-ak-frov-ju-1, http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovni- 
dokumenty 

• Knihovna J. P. Ondoka (Teologické fakulty JU): http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/knihovna-j-p-ondoka 

 

Studium studentů se specifickými potřebami (Standard 1.14) 
 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako důležitou 
součást své společenské odpovědnosti a také jako jednu z cest k dosažení podnětné a vzájemně obohacující  
různorodosti akademické obce (viz Opatření rektora R 303 a Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020). Za 
účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinaci aktivit směřujících 
k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole zřídila JU v roce 2012 Centrum podpory studentů se 
specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované pracoviště s celouniverzitní působností. 

 
Prostřednictvím Centra poskytuje JU studentům se specifickými potřebami veškeré podpůrné služby vymezené 
metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám 
MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami (dále jen 
„metodický standard“). Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů JU (viz Studijní a zkušební řád JU,  
čl. 2, odst. 4a a Opatření rektora R 303). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami 
podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, jako je např. ubytování či 
doprava. 

 

Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské služby, a to zejména v oblastech 
studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 
Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských i  
doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům o  
studium. 

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

 

Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní a 
zkušební řád JU, čl. 12 a Opatření rektora R 303). Student se specifickými potřebami má v případě svého  
objektivně nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění 

http://www.lib.jcu.cz/
http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje
http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-
http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovni-
http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/knihovna-j-p-ondoka


studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, 
a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

 
Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv  
osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 
základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., vysokoškolský 
zákon. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů (viz 
Studijní a zkušební řád JU, čl. 2, odst. 4. a Opatření rektora R 303). Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni 
se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu ke studentům se specifickými potřebami. V  
konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je třeba osvojit si nestandardní komunikační 
techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické odlišnosti, jsou pak zaměstnanci individuálně 
instruováni pracovníky Centra. 

 
Cílem všech podpůrných, poradenských a dalších služeb, které jsou poskytované studentům se specifickými 
potřebami, je v souladu s vnitřními předpisy JU výhradně vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole bez 
snižování studijních nároků (viz Studijní a zkušební řád JU, čl. 4c. a Opatření rektora R 303, odst. 7). Veškerá  
podpůrná opatření jsou proto individuálně indikována pouze odbornými pracovníky Centra na základě výstupů 
funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku 
každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým 
studentům se specifickými potřebami a mají možnost je konzultovat s pracovníky Centra. Studenti v souladu s 
Opatřením rektora R 303 nemají v zájmu zachování kvality studia možnost domlouvat s vyučujícími individuálně 
úpravy plnění studijních povinností na základě deklarovaných specifických potřeb. V případě nesouladu mezi 
zainteresovanými stranami je odvolacím orgánem prorektor pro studium (viz Opatření rektora R 303). 

 
V zájmu zkvalitňování a standardizace poskytovaných podpůrných opatření a sdílení zkušeností mezi veřejnými 
vysokými školami je JU od roku 2014 členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami 
na VŠ. 

 

Odkazy: 

• Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU: http://centrumssp.jcu.cz 

• Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-pro-obdobi-2016-2020 

• Studijní a zkušební řád JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/studijni-a- 
zkusebni-rad-ju-v-ceskych-budejovicich 

• Stipendijní řád JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/stipendijni-rad-jihoceske- 
univerzity-v-ceskych-budejovicich 

• Opatření rektora R 303 upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU: 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2015/r_303 podpora_studentu_se_specif_potrebami.pdf/view 

• Opatření rektora R 304 k přijímacímu řízení uchazečů se specifickými potřebami na JU: 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2015/r_304_prijimaci_rizeni_stud_se_specif_potrebami.pdf/view 

 
 

Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví (Standard 1.15) 
 

JU zřídila rozhodnutím tehdejšího rektora dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013 Etickou komisi JU 
jako poradní orgán rektora. Komise ze svého poslání dbá na etický rozměr činností provozovaných na JU, a to nad 
rámec základních pracovněprávních norem, zejména na etický rozměr tvůrčí činnosti na univerzitě jako celku, 
resp. na jednotlivých fakultách. Etická komise JU se při svém rozhodování řídí Etickým kodexem JU ze 4. listopadu 
2014 (jeho přílohou je opatření rektora Zásady výzkumné práce a zveřejňování poznatků a výsledků výzkumu z 
9. března 2017) a Jednacím řádem Etické komise JU z 19. května 2020, který prošel schválením v Akademickém 
senátu JU. Jednací řád mj. upravuje způsob projednávání podnětů k Etické komisi JU. 

 
V roce 2018 byla zároveň zřízena Etická komise PF JU, konkrétně Opatřením děkanky č. 10/2018 o etice výzkumu 
a o etické komisi. Etická komise PF JU je definována jako poradní orgánem děkana PF JU. Posuzuje zejména 
výzkumy zahrnující lidské účastníky a dohlíží tak na zachovávání etických zásad a zajišťuje ochranu důstojnosti, 

http://centrumssp.jcu.cz/
http://www.jcu.cz/o-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/studijni-a-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/stipendijni-rad-jihoceske-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-


svobod, zdraví, kvality života a bezpečnosti osob, které se účastní výzkumu. Posláním Etické komise PF JU je 
zajištění ochrany důstojnosti, svobod, zdraví, kvality života a bezpečnosti všech osob (subjektů), které se těchto 
aktivit účastní. Při své činnosti se Etická komise PF JU řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména platnými 
právními předpisy České republiky, jako i Belmontskou zprávou a Helsinskou deklarací Světové lékařské asociace 
(WMA), Etickým kodexem Americké psychologické asociace a Etickým kodexem Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Etická komise PF JU projednává a vyjadřuje se k projektům, které mají výzkumný charakter a které 
zahrnují etické problémy. Součástí výše zmíněného Opatření je také uvedení povinností studenta PF JU nebo  
účastníka celoživotního vzdělávání uskutečňovaného PF JU při realizaci výzkumu, včetně výzkumu provedeného 
za účelem zpracování seminární a jí obdobné práce, bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační nebo závěrečné 
práce nebo jiné práce vztahující se ke studiu na PF JU. 

 
JU se také hlásí ke společensky odpovědnému chování (opatření rektora Deklarace společensky odpovědného  
chování JU ve vztahu ke vzdělávací činnosti ze dne 2. listopadu 2016), a to nejen ve vazbě ke vzdělávací činnosti, 
ale také ve vztahu ke všem souvisejícím činnostem. 

 
Kvalifikační práce odevzdávané na JU, resp. jejích jednotlivých součástech, jsou veřejně přístupné 
prostřednictvím systému IS/STAG, a to v plném znění, včetně posudků vedoucích a oponentů. Univerzita využívá 
Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů (Theses.cz), vedoucí 
kvalifikačních prací v systému vyhodnocují případné shody s jinými texty a v případě zjištěných nedostatků  
postupují podle Studijního a zkušebního řádu JU, závažná provinění řeší disciplinární komise jednotlivých fakult 
JU, případně Etická komise JU na základě došlých podnětů. JU dále používá systém odhalování plagiátů v 
seminárních a jiných pracích (Odevzdej.cz). Na tento systém jsou napojeny také e-learningové systémy Moodle 
a eAmos, které JU využívá. 

 

Odkazy: 

• Etická komise JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/eticka-komise 

• Etická komise PF JU: https://www.pf.jcu.cz/education/eticka_komise 

• Disciplinární řád PF JU: https://www.pf.jcu.cz/documents/disciplinarni_rad_pro_studenty_PF_JU.php 

• Složení disciplinární komise: https://www.pf.jcu.cz/structure/disciplinary_committee 

 

Studijní program 
 

Soulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní rozměr studijního 

programu 
 

Soulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty vysoké školy (Standard 2.1) 
 

Pedagogická fakulta JU definuje ve Statutu PF JU své poslání: „Fakulta je zřízena k činnostem v oblasti vzdělávání, 
vědecké, výzkumné a v dalších tvůrčích oblastech… Fakulta navazuje na dosavadní tradice a odráží vývojové 
trendy a potřeby společnosti“ (Statut PF JU, čl. 2, viz odkaz níže). V souladu se zaměřením fakulty na přípravu 
širšího spektra odborníků ve společenskovědních oblastech, zejm. souvisejících s výchovou a podporou 
vzdělávání, a obecně v souladu s posláním PF JU je realizován i bakalářský studijní program Psychologie. Zaměření 
a další rozvoj tohoto programu je v souladu s Dlouhodobým záměrem PF do r. 2020 a Strategickým plánem JU. 

 

Odkazy: 

• Statut PF JU: https://www.pf.jcu.cz/documents/statut_pf_ju/ 

• Dlouhodobý záměr PF JU: https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf 

• Strategický plán JU: https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju- 
pro-obdobi-2016-2020 

 
 

Souvislost a propojení s tvůrčí činností vysoké školy (Standard 2.2) 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/eticka-komise
http://www.pf.jcu.cz/education/eticka_komise
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http://www.pf.jcu.cz/documents/statut_pf_ju/
http://www.pf.jcu.cz/documents/statut_pf_ju/
http://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf
http://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-
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Propojení s tvůrčí činností vysoké školy je u bakalářského programu Psychologie realizováno jednak zapojováním 
studentů v roli asistentů do řešení výzkumných projektů řešených na katedře (např. TAČR, projekty zaměřené na 
pedagogicko-psychologická témata, neuropsychologická laboratoř, interní výzkum apod.), a to ve formě 
pomocné vědecké práce (např. dobrovolné či stipendijní) a dále zapojováním do specifického výzkumu 
financovaného prostřednictvím Grantové agentury JU. Studenti bakalářského studia participují, např. v rámci 
témat kvalifikačních prací, na týmových a individuálních projektech GA JU (blíže viz tabulka C-II – Související 
tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost v akreditační žádosti). 

 
Mezinárodní rozměr studijního programu (Standard 2.3) 

 

Bakalářský studijní program psychologie odpovídá svým profilem podobným programům v ČR i v zahraničí. Díky 
přijetí a aplikaci standardu EuroPsy zahrnuje studium všechny klíčové komponenty znalostí a dovedností (v orig. 
competences and skills), tj. teoretické a praktické kurzy, akademickou a metodologickou průpravu i profesní 
etiku. Díky tomuto základu se někteří absolventi ucházejí také o navazující studium v zahraničí (např. King's 
College London). Další součástí studijního programu jsou přednášky hostujících expertů, zaměřené zejména na 
metodologii psychologického výzkumu (např. přednášky prof. Hagtveta z Uiversity of Oslo, prof. Furtak z 
University of Colorado, prof. Maree z University of Pretoria aj.). 

 

Profil absolventa a obsah studia 
 

Soulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí s typem a profilem studijního programu 
(Standard 2.4) 

 

Absolventi bakalářského studijního programu Psychologie získávají mnoho znalostí a dovedností v oblasti 
psychologie i z oblastí příbuzných disciplín (např. filozofie, etologie, sociologie, antropologie, pedagogiky, 
speciální pedagogiky apod.). Mimo důkladné teoretické přípravy (viz studijní plán) získávají dobrou orientaci v 
současných metodologických přístupech k psychologickému výzkumu a v analytických postupech a metodách. 
Osvojují si dovednosti zvažovat, koncipovat základní výzkumné projekty, uvažovat o vhodných metodologických 
řešeních a pracovat s výzkumnými výsledky. Díky průniku do mnoha psychologických specializací se orientují i 
v aplikovaných disciplínách (psychologická diagnostika, arteterapie, dopravní psychologie, psychologie reklamy, 
forenzní psychologie apod.). 

 

Studenti programu Psychologie jsou rovněž soustavně vedeni k rozvoji etické citlivosti, k lepší orientaci v 

základních hodnotách, které s oborem psychologie souvisejí, ale také při každodenním etickém rozhodování a při 
řešení profesních či studijních dilemat. Pro podporu tohoto cíle byl vytvořen mj. Kodex studenta psychologie na 
PF JU: 

 
Student oboru psychologie respektuje hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva a svobody, 
které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. 
Uznává, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, 
zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 
národního nebo sociálního původu, majetku a postavení. 

 

Student oboru psychologie usiluje o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení sebereflexe a  
dbá o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomuje si, že řada jevů a témat, se kterými přijde do kontaktu, 
vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měl být schopen těmto výzvám úspěšně čelit. 
Uvědomuje si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje a resilience je on sám a že 
je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet. 

 
Student oboru psychologie disponuje funkční psychologickou gramotností. Uvědomuje si lidskou 
rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektuje) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky jak u 
sebe, tak u druhých lidí. Postupuje v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad praxe 
podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomuje si přednosti a omezení těchto 
postupů a vyhýbá se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto mu pomáhá otevřená mysl,  
kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky a pohledy. 



Student oboru psychologie důstojně a se ctí čelí kritice, dokáže ji smysluplně reflektovat a adekvátně na 
ni reagovat. V případě svého pochybení chybu uzná a omluví se, a pokud je to možné, zajistí nápravu.  
Usiluje o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování daných slibů. Respektuje lidské 
soukromí, vyhýbá se a konfliktu zájmů, a pokud takový nastane, aktivně ho řeší. K ostatním lidem 
přistupuje s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke svému prospěchu či s nimi manipulovat. 

 

Odkaz: 

• Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích: www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/psychologie.html 

 
Jazykové kompetence (Standard 2.5) 

 

V rámci jazykových kompetencí studentů a absolventů bakalářského programu je předpokládána dobrá znalost 
min. anglického jazyka. Tato úroveň je zjišťována i v rámci přijímacího řízení a tvoří jedno z kritérií přijetí 
uchazeče. V průběhu studia je pak rozvoj jazykových dovedností podpořen povinně volitelnými předměty (zde 
možnost volby i NJ) a častou prací s cizojazyčnou literaturou, zejm. v rámci odborných předmětů studijního plánu. 

 
Pravidla a podmínky utváření studijních plánů (Standard 2.6) 

 

Studijní plán je koncipován v souladu s následujícími normami: Vnitřní předpisy JU, standard EuroPsy (EFPA 
Regulations on EuroPsy), Doporučené postupy pro přípravu studijních programů NAÚ. 

 
Vymezení uplatnění absolventů (Standard 2.7) 

 

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium 
psychologie a učitelství psychologie. 

 
Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání 
využívat například ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.) 
a všude tam, kde je požadována bakalářská úroveň jednooborové psychologie. 

 
Absolventi jsou odborně, osobnostně i metodicky připravováni na individuální i skupinovou asistenci ve 
výchovně-vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na 
dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci 
odborného psychologa. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie 
EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy  
žádat o evropskou certifikaci. 

 
Standardní doba studia (Standard 2.8) 

 
Standardní doba studia jsou 3 roky. 

 

Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa (Standard 2.9) 
 

Obsah studia je koncipován jako kombinace teoretických, aplikovaných, metodologických a etických disciplín. 
Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie tak absolventi získávají také praktické kompetence 
diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické či manažerské v předmětech výcvikového typu. Obsah a 
struktura předmětů odpovídá stanoveným cílovým kompetencím; obsah studia je tedy v souladu s jeho 
stanovenými cíli a profilem absolventa. 

 
Struktura a rozsah studijních předmětů (Standard 2.12) 

 

Předměty jsou rozděleny na předměty povinné (44 předmětů, celkem 165 kreditů), povinně volitelné ve skupině 
1 (cizí jazyky; 4 předměty, min. 4 kredity) a povinně volitelé předměty ve skupině 2 (19 předmětů, min. 11 
kreditů). Hodnocení předmětů formou kreditů reflektuje jejich obtížnost a časovou náročnost, kdy 1 kredit 
odpovídá cca 30 hodinám práce. Kredity jsou stanoveny a užívány v souladu s evropskou metodikou ECTS. Obsah 

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/psychologie.html


studijních předmětů a další povinnosti jsou vymezeny studijním plánem a podrobně uvedeny v sylabech 
jednotlivých předmětů. 

 

Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a kvalifikačních prací s výsledky učení a profilem 
absolventa (Standard 2.14) 

 

Obsah vyučovaných studijních předmětů, metody výuky, zajištění praktické výuky, způsob hodnocení, obsah 
státních zkoušek, témata a zaměření kvalifikačních prací jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem 
absolventa v daném studijním programu a vytvářejí logický celek. SZZ sestává z obhajoby bakalářské práce a 
zkoušek z obecné psychologie, integrativní psychologie (která zahrnuje vývojovou a sociální psychologii a 
psychologii osobnosti) a z metodologie. Tento koncept vychází z uspořádání a vymezení předmětů ve studijním 
plánu (zajišťující mj. kompatibilitu se standardem EuroPsy) a umožňuje zajistit připravenost studentů ve směru 
k tvorbě a obhajobě jejich kvalifikačních prací v širokém spektru psychologických specializací. 

 

Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu 
 

Metody výuky a hodnocení výsledků studia (Standardy 3.1–3.4) 
 

Vzhledem k menšímu počtu studentů v ročníku může být práce se studentem, oproti školám s vyššími kapacitami,  
více individuální a poskytnout prostor pro dostatečné odborné vedení, konzultace a diskusi. Při uskutečňování  
studijního programu se využívají moderní výukové metody a přístupy podporující aktivní roli studentů v procesu 
výuky. 

 

Vyučovací metody využívané v rámci studijního programu: 
Aktivizující metoda (simulace, hry, dramatizace), Dialogická metoda (diskuze, rozhovor, brainstorming), E- 
learning, Exkurze, Individuální konzultace s vyučujícím, Individuální příprava ke zkoušce, Laboratorní práce 
(psychologická laboratoř), Monologická metoda (výklad, přednáška, instruktáž), Nácvik pohybových a pracovních 
dovedností, Písemná práce, Experiment, Pozorování, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT 
technologie), Práce s textem (učebnicí, knihou), Praktická výuka, Projekce (statická, dynamická), Projektová 
výuka, Případová studie, Skupinová výuka 

 
Hodnotící metody využívané v rámci studijního programu: 
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Ústní zkouška, Didaktický test, Dotazník, Esej, Průběžné hodnocení, 
Rozbor portfolia studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta, Rozhovor, Sebereflexe, Seminární práce, 
Systematické pozorování studenta, Test, Dotazník, Esej, Analýza výkonů studenta 

 
Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu (Standard 3.5) 

 

Tvůrčí činnost spojená s bakalářským studijním programem zahrnuje jednak orientaci studenta a nácvik 
v základním výzkumu, tak ve výzkumu aplikovaném. Studenti jsou vedeni k tvorbě vlastních výzkumných plánů a 
jejich publikování, ať už v podobě kvalifikačních prací, tak v rovině samostatných studií (např. v recenzovaném 
sborníku katedry Psychology Now!). 
Studenti jsou zapojováni do fakultních grantových projektů (např. GAČR 16-19087S), interních výzkumných 
projektů (např. JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR) a podporováni ve volnočasových 
odborných aktivitách (např. přednášky a diskuse Psychobraní, aktivity studentů v rámci bývalé skupiny ČASP). 
Velmi důležitou je také účast studentů v národních a mezinárodních soutěžích, zejm. SVOČ (Mezinárodní 
studentské psychologické dny). Zde naši studenti získávají častá ocenění (např. druhé místo na MSPD 2019 pro  
Petru Hypšovou s prací „Psychosociální determinanty emoční inteligence u příslušníků Policie ČR“, která získala  
zároveň Cenu děkanky PF JU). 

 

 

Finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu 
 

Finanční zabezpečení studijního programu (Standard 4.1) 
 

Vzdělávací činnost je financována státním rozpočtem. 



Materiální a technické zabezpečení studijního programu (Standard 4.2) 
 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve 
studijním programu, zejména odpovídající materiální a technické zabezpečení, dostatečné výukové a studijní 
prostory a vybavení učeben, které odpovídá tomuto typu studijního programu a počtu studentů. 

 
Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu programu (Standard 4.3) 

 
Zajištění odborné literatury a elektronických databází je popsáno ve standardu 1.13, pro konkrétní studijní 
program v plné míře platí. Přístup do oborově specifických databází (PsycINFO, Psyndex) kolísá vzhledem k jejich 
mimořádně finanční náročnosti (po uplynutí národních grantů zajišťujících konsorciální přístup řešíme přístup  
zvýhodněným přístupem prostřednictvím individuálního členství v APA). Studenti mají dále dostatečný přístup k 
odborné literatuře, a to jak prostřednictvím Akademické knihovny JU, tak i psychologické a pedagogické 
deponátní knihovny umístěné přímo na katedře. 

 

 

Garant studijního programu 
 

Pravomoci a odpovědnost garanta (Standard 5.1) 
 

Pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu jsou vymezeny Opatřením rektora č. R 410 z 4. 10. 2019. 
Odkazy: 

• Opatření rektora R 410: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2019/r_410_standardy_studijnich_programu.pdf/view 

 
 

Zhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů (Standardy 5.2–5.4) 
 

Garantem bakalářského studijního programu Psychologie je dr. Dalibor Kučera. Ten garantuje pouze tento jeden 
studijní program a na PF JU je zaměstnán plným úvazkem. Specializací garanta je obecná psychologie (absolvent 
doktorského studia Obecná psychologie na FF MU), společně se zaměřením na psychologickou lingvistikou a 
sociální psychologií. V uplynulém období byl hlavním řešitelem tříletého standardního grantového projektu GAČR 
a získal Fulbright-Masarykovo stipendium pro výzkum v oblasti psychologie užívání jazyka na University of 
Arizona. Je členem komisí a odborných spolků (např. členství v Radě ČMPS). 

 

 

Personální zabezpečení studijního programu 
 

Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska naplnění standardů 
(Standardy 6.1–6.2, 6.7–6.8) 

 

Personální zabezpečení bakalářského studijního programu Psychologie splňuje požadavky pro akreditaci daného 
studijního programu. Výuka je zajištěna jednou profesorkou v oboru pedagogická psychologie (habilitovanou 
v oboru obecná psychologie), jednou docentkou oboru pedagogická psychologie a dále třemi habilitovanými  
odborníky příbuzných oborů (speciální pedagogika). Dva mladší pracovníci plánují zahájit habilitační řízení do 
roku 2021 (dr. Kučera, sociální psychologie), resp. 2022 (dr. Bajgarová, vývojová psychologie). Personální 
zabezpečení předmětů teoretického základu (předmětů Obecná a kognitivní psychologie, Psychologie osobnosti, 
Vývojová psychologie, Metodologie pro psychology a Sociální psychologie), je zajištěno jednou profesorkou, 
jednou docentkou a třemi doktory (z toho dvěma výše zmíněnými). 

 
Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu (Standardy 6.4, 6.9–6.10) 

 

Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu v bakalářském studijním programu Psychologie 
(předmětů Dějiny psychologie, Základy psychofyziologie člověka, Evoluční a komparativní psychologie, etologie 
člověka, Základy psychopatologie, Základy neuropsychologie, Základy klinické psychologie, Statistika pro 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-


psychology, Základy psychodiagnostiky, Základy psychometriky, Základy psychologie práce a organizace, Základy 
pedagogické a školní psychologie, Psychologická etika a Základy psychoterapeutických systémů) je zajištěno 
čtyřmi docenty (pedagogická psychologie a speciální pedagogika) a šesti doktory. 

 
Kvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním programu (Standardy 6.5, 6.6) 

 

Do bakalářského studijního programu Psychologie je zapojena řada odborníků z praxe, resp. z aplikovaných 
psychologických disciplín. Studenti se tak setkávají s praktikujícími terapeuty (např. dr. Kouřilová, dr. Bajgarová, 
Mgr. Škoda), poradenskými psychology (např. Mgr. Šulista), arteterapeuty (např. dr. Mazehóová), praktikem 
v oblasti dopravní psychologie (dr. Šebová Šafaříková) či odborníkem z oblasti forenzní psychologie (dr. 
Štindlová). Spolupráce s odborníky z praxe je studenty vysoce hodnocená a přispívá k širokému profesnímu 
rozhledu našich absolventů. 



 


