
 

 
 

Společná charakteristika studijního programu Učitelství odborných předmětů 
 

Návrh studijního programu 

Název vysoké 
školy: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název fakulty: Pedagogická fakulta JU, Ekonomická fakulta JU, Zdravotně sociální fakulta JU 

Název 
spolupracující 
instituce: 

 

Název studijního 
programu: 

Učitelství odborných předmětů 
Specializace: 
Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů 
Učitelství odborných technických předmětů 
Učitelství odborných ekonomických předmětů 
Učitelství odborných zdravotnických předmětů 

Typ žádosti o 
akreditaci: 

udělení akreditace  

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

Odkaz na 
elektronickou 
podobu žádosti: 

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_studijniho_programu_-
_Ucitelstvi_odbornych_predmetu_nmgr.pdf  
 
Odkaz na studijní opory: https://misc.pf.jcu.cz/download/uop_opory.php 
heslo: SP_385724_uop  

Odkazy na 
relevantní vnitřní 
předpisy: 

Pravidla systému zajišťování kvality – https://old.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  
 

Zásady pro předkládání akreditačních materiálů – 
https://www.pf.jcu.cz/documents/internal_doc/zasady-akred.php  
 

Procesní postupy v oblasti zajištění kvality na PF JU – 
https://kvalita.pf.jcu.cz/procesni_postup.php  

ISCED F 2013: 0114 - Příprava učitelů s předmětovou specializací 

Komentář: 
Studijní program Učitelství odborných předmětů navazuje na dlouholetou realizaci studijního oboru Učitelství 
odborných předmětů, který již nemůže být realizován ve stejné podobě z důvodu Rámcových požadavků na 
studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání 
pedagogických pracovníků ze dne 5. října 2017 čj. MSMT-21271/2017-5 (dále jen Rámcové požadavky).  
 
Studijní program Učitelství odborných předmětů je koncipován jako celouniverzitní, bude realizován na 
Pedagogické fakultě JU ve spolupráci s dalšími fakultami JU (v předkládané podobě s Ekonomickou fakultou 
JU a Zdravotně sociální fakultou JU). V rámci studijního programu budou nabízeny tyto specializace: Učitelství 
odborných pedagogicko psychologických předmětů, Učitelství odborných technických předmětů, Učitelství 
odborných ekonomických předmětů, Učitelství odborných zdravotnických předmětů.  
 
Garantem studijního programu Učitelství odborných předmětů je doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.  
Garantem konkrétní specializace je: 
Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů – doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.,  
Učitelství odborných technických předmětů – doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., 
Učitelství odborných ekonomických předmětů – doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, 
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Učitelství odborných zdravotnických předmětů – doc. PhDr. Marie Trešlová Ph.D. 
 
Předpokládaný počet přijímaných studentů pro všechny specializace je 30, předpokládaný počet studentů 
všech ročníků je 60. 
 
Poptávka po tomto studijním programu vychází z praxe samotné. Aby absolvent magisterského neučitelského 
studijního programu mohl vyučovat odborné předměty na středních odborných školách, potřebuje získat 
odpovídají kvalifikaci a tu může získat právě v tomto studijním programu. 
 
Příklad za specializaci Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů: 
Například absolvent magisterského studijního programu Psychologie nemůže vyučovat psychologii na střední 
zdravotnické škole anebo střední pedagogické škole, protože k tomu nemá odpovídající kvalifikaci. Tu může 
získat právě v tomto studijního programu (respektive ve specializaci Učitelství odborných pedagogicko 
psychologických předmětů). Ve stejné situaci se nachází absolvent magisterského neučitelského programu 
Pedagogika, Sociální pedagogika ad.  
 
Příklad za specializaci Učitelství odborných technických předmětů: 
Například absolvent magisterského studijního programu Mechatronika nemůže vyučovat odborné předměty 
na středních průmyslových školách elektrotechnických či strojních anebo na technických lyceích, protože 
k tomu nemá odpovídající kvalifikaci. Tu může získat právě v tomto studijním programu (respektive ve 
specializaci Učitelství odborných technických předmětů). V analogické situaci se nacházejí absolventi 
neučitelských studijních programů Elektrotechnika nebo Strojírenství při působení na středních průmyslových 
školách atp. 
 
 
Příklad za specializaci Učitelství odborných ekonomických předmětů: 
Například absolvent magisterského studijního programu Finance a účetnictví, Ekonomika a management či 
Management regionálního rozvoje nemůže vyučovat ekonomické předměty na středních školách 
s ekonomickým profilem (např. obchodní akademie, hotelové školy, integrované střední školy s ekonomickými 
obory ad.), protože k tomu nemá odpovídající kvalifikaci. Tu může získat právě v tomto studijním programu 
(respektive ve specializaci Učitelství odborných ekonomických předmětů). 
 
Příklad za specializaci Učitelství odborných zdravotnických předmětů: 
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech 
a Specializace v ošetřovatelství nemůže vyučovat zdravotně sociální předměty na střední zdravotnické škole, 
protože k tomu nemá odpovídající kvalifikaci. Tu může získat právě v tomto studijního programu (respektive 
ve specializaci Učitelství odborných zdravotnických předmětů). 
 

 



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

Rada pro vnitřní hodnocení věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu Učitelství odborných 
předmětů (navazující magisterský studijní program se specializacemi) schválila bez připomínek (DP1–DP7). 
Připomínka byla uvedena v “ostatní“: Tvůrčí činnost prosíme uvádět opravdu za posledních 5 let.  
 
Vypořádání připomínky: Publikační činnost je uvedena za rok 2017–2021 (výjimečně 2022).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního 
programu 

Učitelství odborných předmětů 
Specializace: 
Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů 
Učitelství odborných technických předmětů 
Učitelství odborných ekonomických předmětů 
Učitelství odborných zdravotnických předmětů 

Typ studijního programu navazující magisterský 

Profil studijního programu profesně zaměřený 

Forma studia prezenční a kombinovaná 

Standardní doba studia 2 roky 

Jazyk studia český 

Udělovaný akademický 
titul 

Mgr. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul - 

Garant studijního 
programu 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Zaměření na přípravu 
k výkonu regulovaného 
povolání 

ano 

Zaměření na přípravu 
odborníků z oblasti 
bezpečnosti ČR 

ne 

Uznávací orgán MŠMT 

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

Učitelství 

Cíle studia ve studijním programu 

V souladu s Rámcovými požadavky studijní program obsahuje předměty z oblasti učitelské propedeutiky včetně 
univerzitního základu (pedagogicko psychologický základ, IT dovednosti a cizí jazyk), dále předměty z oborových 
disciplín dle specializace, oborové didaktiky, praxe a předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce. 
 
Cílem studijního programu je poskytnout studentům: 

- základní vědomosti a dovednosti z pedagogických a psychologických disciplín potřebných pro výkon 
učitelské profese; 

- vědomosti a dovednosti v IT oblasti potřebné pro současné trendy digitalizace ve vzdělávání; 
- základní vědomosti a dovednosti z oborů dle specializace vázané na současné kurikulum středních 

škol; 
- základní orientaci nejenom v klíčových, ale i dynamických a kritických místech kurikula zvolené 

specializace; 
- reflexi praxe na středních školách (na úrovni pedagogicko psychologické a oborově odborné) a další 

typy praxe se středoškolskými studenty. 
 

Profil absolventa studijního programu 

Absolvent studijního programu je odborně, osobnostně i didakticky připraven na roli učitele odborných 
předmětů na střední škole. 
 
Na základě vědomostí, dovedností a postojů uvedených v cílech studia a jejich propojení s absolvovanými 
praxemi během studia (včetně jejich reflexe) absolvent získá profesní kompetence pro učitelskou práci na 
středních školách. 
Absolvent získá kompetence:  

- didaktické (potřebné k didaktické transformaci obsahu na ontodidaktické a psychodidaktické úrovni), 
- komunikativní (k efektivní sociální komunikaci se všemi zúčastněnými partnery výchovně vzdělávacího 

procesu),  



  

- diagnostické a intervenční (k pedagogické diagnostice a intervenci v rozsahu potřebné pro učitele 
střední školy),  

- psychosociální (zaměřené na výchovný aspekt vzdělávacího procesu), 
- organizační (s důrazem na řízení školní třídy), 
- profesně a osobnostně kultivující (postavené na sebereflexi a kritickém myšlení). 

Absolvent v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích je kvalifikován pro práci učitele 
odborných předmětů střední školy dle specializace.  
 
Specializace Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů 
Typickou střední odbornou školou, na které najde uplatnění absolvent specializace Učitelství odborných 
pedagogicko psychologických předmětů je především střední zdravotnická škola a střední pedagogická škola. 
Odborně, osobnostně i didakticky je připraven pro výuku pedagogických a psychologických předmětů nejenom 
v těchto oborech vzdělání: Pedagogika pro asistenty ve školství, Praktická sestra, Předškolní a mimoškolní 
pedagogika, Sociální činnost, Pedagogické lyceum, Zdravotnické lyceum, ale například i v oboru Bezpečnostně 
právní činnost. Uplatnění však najde i na dalších středních odborných školách a v dalších oborech vzdělání. 
  
Specializace Učitelství odborných technických předmětů 
Typickými středními odbornými školami, na kterých najde uplatnění absolvent specializace Učitelství 
odborných technických předmětů, jsou především střední průmyslová škola elektrotechnická nebo strojní. 
Odborně, osobnostně i didakticky je připraven pro výuku technicky zaměřených předmětů (technická 
mechanika, stroje a zařízení, elektrotechnika, mechatronika, automatizace apod.) nejenom v těchto oborech 
vzdělání: Strojírenství, Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik, Mechanik strojů a zařízení, 
Elektrotechnika, Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanizace a služby, 
Technické lyceum, ale například i v oboru Požární ochrana. Uplatnění však najde i na dalších středních 
odborných školách a v dalších oborech vzdělání. 
 
Specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů 
Typickou střední odbornou školou, na které najde uplatnění absolvent specializace Učitelství odborných 
ekonomických předmětů je nejenom obchodní akademie, ale i další střední odborné školy, na kterých se vyučují 
ekonomické předměty (např. hotelové školy, integrované střední školy s ekonomickými obory ad.). Odborně, 
osobnostně i didakticky je připraven pro výuku ekonomických předmětů v ekonomických oborech jako je 
například Finance a účetnictví, Podnikání, Obchodní akademie, Cestovní ruch, Obchod a služby aj.  
 
Specializace Učitelství odborných zdravotnických předmětů 
Školou, na které najde uplatnění absolvent specializace Učitelství odborných zdravotnických předmětů je 
především střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola. Odborně, osobnostně i didakticky je 
připraven pro výuku zdravotně sociálních předmětů nejenom v těchto oborech vzdělání: Praktická sestra, 
Diplomovaná sestra, ale uplatnění také najde na dalších středních odborných školách a v dalších oborech 
vzdělání zaměřených na prevenci a výchovu ke zdraví.                     
 
 
Další možnosti uplatnění absolventa v oblasti školství jsou dány rovněž zákonem o pedagogických pracovnících 
v platném znění. 
 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Studijní plán NMgr. studijního programu Učitelství odborných předmětů obsahuje učitelskou propedeutiku 
(včetně univerzitního základu), oborové didaktiky, praxi a přípravu závěrečné práce v počtu kreditů 
doporučených Rámcovými požadavky (viz tabulka). 
 

složka (MŠMT) % 
(MŠMT) 

kredity 
(MŠMT) 

hodiny 
(MŠMT) 

% 
(věcný 
záměr 
studijního 
programu) 

kredity  
(věcný 
záměr 
studijního 
programu) 

hodiny 
(věcný 
záměr 
studijního 
programu) 

učitelská propedeutika   50–58 60–70 1800–2100 51 61 
 

1830 



  

např. pedagogika, 
psychologie, obecná 
didaktika, školní pedagogika, 
pedagogická psychologie, 
vývojová psychologie, 
inkluzivní didaktika, 
metodologie CT, cizí jazyk, 
popř. univerzitní základ 

oborové didaktiky*  8–10 10–12 300–360 17 21 
 

630 

praxe  
řízená a reflektovaná praxe 
(náslechová, průběžná a 
souvislá) 

12–17 14–20 420–600 22 26 780 

příprava závěrečné práce 5–10 6–12 180–360 10 12 360 

*V souladu s Rámcovými požadavky, kde horní hranice rozpětí je doporučená, a lze ji tedy překročit, takto 
činíme u složky oborové didaktiky. Záměrem je zvýšení akcentu na tuto vybranou složku přípravy k výkonu 
regulovaného povolání.  
 
Studijní plán obsahuje tyto konkrétní předměty ve složkách 

učitelská propedeutika Úvod do studia oboru, Specifika edukačního procesu na SŠ, Zdravověda 
pro pedagogiky, Zážitkové učení, Úvod do pedagogiky, Úvod do 
psychologie – Vybraná témata z psychologie, Seminář osobnostně 
sociálního rozvoje, Pedagogika I. – Teorie a metodika výchovných 
činností učitele, Psychologie I. – Psychologie osobnosti učitele a jeho 
interakcí s ostatními aktéry vyučovacího procesu, Analýza pedagogických 
situací, Pedagogika II – Sociální aspekty výchovy a prevence, Psychologie 
II – Vývojová psychologie žáka SŠ, Speciální pedagogika, Obecná 
didaktika, Teoretický základ učitelství, Praktická agenda budoucího 
učitele, Technologie ve vzdělávání, Tvorba učebních textů, Cizí jazyk – 
četba odborných textů, Aplikovaná učitelská příprava, Sebereflektivní 
seminář, Psychologie práce a řízení 
 

oborové didaktiky* Didaktika (specializace) I, Didaktika (specializace) II, Aktuální poznatky 
(specializace), Odborné poznatky (ze specializace) ve vztahu ke kurikulu 
SŠ 
 

praxe* Pedagogicko psychologická praxe, Pedagogicko psychologická reflexe 
praxe I, Pedagogicko psychologická reflexe praxe II, Didaktická praxe 
(specializace) I (průběžná), Didaktická praxe (specializace) II (souvislá) 
 

příprava závěrečné práce Seminář k diplomové práci I, Seminář k diplomové práci II 

* Konkrétní předměty podle specializací jsou rozepsány níže. 

 
Specializace zaměřená na Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů obsahuje tyto 
předměty: 
Didaktika pedagogicko psychologických předmětů I, Didaktika pedagogicko psychologických předmětů II, 
Aktuální poznatky z pedagogiky a psychologie, Odborné poznatky z pedagogiky a psychologie ve vztahu ke 
kurikulu SŠ,  
Didaktická praxe pedagogicko psychologických předmětů I (průběžná), Didaktická praxe pedagogicko 
psychologických předmětů II (souvislá). 
 
Specializace zaměřená na Učitelství odborných technických předmětů obsahuje tyto předměty: 
Didaktika technických předmětů I, Didaktika technických předmětů II, Aktuální poznatky z technických oborů, 
Odborné poznatky z technických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ, 
Didaktická praxe technických předmětů I (průběžná), Didaktická praxe technických předmětů II (souvislá). 



  

 
Specializace zaměřená na Učitelství odborných ekonomických předmětů obsahuje tyto předměty: 
Didaktika ekonomických předmětů I, Didaktika ekonomických předmětů II, Aktuální poznatky z ekonomických 
oborů, Odborné poznatky z ekonomických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ, 
Didaktická praxe ekonomických předmětů I (průběžná), Didaktická praxe ekonomických předmětů II (souvislá). 
 
Specializace zaměřená na Učitelství odborných zdravotnických předmětů obsahuje tyto předměty: 
Didaktika zdravotnických předmětů I, Didaktika zdravotnických předmětů II, Aktuální poznatky ze 
zdravotnických oborů, Odborné poznatky ze zdravotnických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ,  
Didaktická praxe zdravotnických předmětů I (průběžná), Didaktická praxe zdravotnických předmětů II 
(souvislá). 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Podmínky přijetí ke studiu vycházejí z Rámcových požadavků na studijní programy ze dne 5. října 2017 čj. 
MSMT-21271/2017-5. 
 
Studijní program je určen pro absolventy Mgr. programů. Vzděláním v programu Učitelství odborných 
předmětů absolventi získávají odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů, popř. učitele všeobecně-
vzdělávacích předmětů, pokud předcházející magisterský obor bude svým zaměřením odpovídat charakteru 
všeobecně-vzdělávacího předmětu.  
 
Další podmínky k přijetí do studia jsou specifikovány fakultní vyhláškou o přijímacím řízení, která stanoví 
konkrétní charakteristiky oboru, ze kterého je možné se do studia hlásit. Vyhláška také charakterizuje 
předepsané požadavky přijímacího řízení, kterým musí uchazeč/ka vyhovět.  
 
Přijímací zkouška bude dvoukolová, v prvním kole uchazeči absolvují písemný test z poznatků dle zaměření 
specializace, na kterou se hlásí. V druhém kole jsou posuzovány studijní předpoklady a motivace ke zvolenému 
oboru. 
 

Návaznost na další typy studijních programů 

Studijní program navazuje na magisterské obory, ke kterým se konkrétní specializace vztahuje.  
 
Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů 
Typickými magisterskými studijními programy, ze kterých absolventi mohou studovat tuto specializaci jsou: 
Psychologie, Pedagogika, Vychovatelství, Speciální pedagogika, Andragogika, Pedagogika volného času, Sociální 
pedagogika, Sociální práce, Sociální politika a sociální práce.  
 
Učitelství odborných technických předmětů 
Typickými studijními programy, ze kterých absolventi mohou studovat tuto specializaci, jsou především 
programy akreditované na strojních či elektrotechnických fakultách vysokých škol, např. na ZČU v Plzni, ČVUT 
v Praze, VUT v Brně, VŠB-TUO v Ostravě či TUL v Liberci, ale i na jiných technicky či aplikačně zaměřených 
fakultách VŠ. Příklady konkrétních oborů jsou např. Aplikovaná mechanika, Strojírenství, Elektrotechnika, 
Materiálové technologie, Materiálové inženýrství, Mechatronika, Aplikované vědy a technologie, Zemědělská, 
dopravní a manipulační technika, Měřicí a řídicí technika aj. 
 
Učitelství odborných ekonomických předmětů 
Magisterskými studijními programy, ze kterých absolventi mohou studovat tuto specializaci jsou: Ekonomické 
teorie, Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Kvantitativní metody v ekonomice, 
Podniková ekonomika, Management, Marketing, Finance a účetnictví, Bankovnictví, peněžnictví 
a pojišťovnictví, Finance, Veřejné finance, Mezinárodní ekonomické vztahy, Cestovní ruch a turismus, 
Regionální management. 
 
Učitelství odborných zdravotnických předmětů 
Magisterskými studijními programy, ze kterých absolventi mohou studovat tuto specializaci jsou: 
Ošetřovatelství v klinických oborech, Specializace v ošetřovatelství, Fyzioterapie, Intenzivní péče v porodní 
asistenci , Ošetřovatelská péče v geriatrii, Komunitní péče v porodní asistenci, Perioperační péče, 
Ošetřovatelská péče v interních oborech  



  

 
 
Studijní program navazuje i na další magisterské obory, které svým zaměřením odpovídají charakteru studijního 
programu (respektive jeho specializaci).  
 

 



  

Studijní plán a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Učitelství odborných předmětů – prezenční a kombinovaná forma studia  

Název předmětu 

rozsah 
přímé 
výuky 

PS 

rozsah 
přímé 
výuky 
KS 

Způ-
sob  

ověř. 

po
čet 
kre
di-
tů 

vyučující 
dop. 
roč./ 
sem. 

typ 
př
ed
m. 

1/ZS 

Povinné předměty 

Úvod do studia oboru  0p+13s 0p+6s zp 2 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 1/ZS  

Specifika edukačního procesu 
na SŠ 

0p+26s 0p+9s zp 3 PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 1/ZS  

Zdravověda pro pedagogy 0p+26s 0p+6s zp 2 RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 1/ZS  

Zážitkové učení 0p+39s 0p+9s zp 3 Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D. 1/ZS  

Úvod do pedagogiky 13p+13s 3p+3s zp 2 doc. PhDr. Alena Hošpesová, 
Ph.D. (30 % přednášející), 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 
(70 % přednášející, 100 %vede 

semináře) 

1/ZS  
ZT 

Úvod do psychologie 
– Vybraná témata 
z psychologie 

13p+13s 3p+3s zp 2 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (100 % přednášející),  

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

1/ZS ZT  

Seminář osobnostně 
sociálního rozvoje 

0p+13s 0p+6s zp 2 Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 1/ZS PZ 

Pedagogika I.  
– Teorie a metodika 
výchovných činností učitele 

13p+0s 
 

6p+0s zk 2 doc. PhDr. Alena Hošpesová, 
Ph.D. (30 % přednášející), 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 
(70 % přednášející) 

1/ZS ZT 

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

13p+0s  
 

6p+0s zk 2 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.  
(30 % přednášející), 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.  
(70 % přednášející) 

1/ZS ZT 

Analýza pedagogických 
situací 

13p+39s 0p+12
s 

zp 4 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.  1/ZS PZ 

Povinně volitelné předměty podle specializací 

Aktuální poznatky z 
pedagogiky a psychologie 

39p+39s 9p+9s zk 6 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. 

 

1/ZS PZ 

Aktuální poznatky z 
ekonomických oborů 

39p+39s 9p+9s zk 6 Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. 1/ZS PZ 

Aktuální poznatky z 
technických oborů 

39p+39s 9p+9s zk 6 doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. 
(50 % přednášející, 50 % vede 

semináře), 
Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (50 % 

přednášející, 50 % vede 
semináře) 

1/ZS PZ 

Aktuální poznatky ze 
zdravotnických oborů 

39p+39s 9p+9s zk 6 doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 
20 % přednášející 

PhDr. Věra Stasková, Ph.D.  
80 % přednášející – PS 

Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.  
80 % přednášející - KS 

1/ZS PZ 



  

Mgr. Tereza Svidenská, Ph.D. 
100 % vede semináře KS 

Mgr. Kristýna Toumová, Ph.D. 
100 % vede semináře PS 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Z této skupiny si student volí jeden předmět podle zvolené specializace, musí získat 6 kreditů. 
 
 

1/LS 

Povinné předměty 

Pedagogika II 
– Sociální aspekty výchovy a 
prevence 

13p+13s  6p+0s zk 2 doc. PhDr. Alena Hošpesová, 
Ph.D. (30 % přednášející), 

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. 
(70 % přednášející, 100 % vede 

semináře) 

1/LS ZT 

Psychologie II  
– Vývojová psychologie žáka 
SŠ 

13p+13s 6p+0s zk 2 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.  
(30 % přednášející), 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.  
(70 % přednášející, 100 %vede 

semináře)  

1/LS ZT 

Speciální pedagogika  13p+26s 6p+3s zp + zk 3 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.  
(30 % přednášející), 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 
(70 % přednášející, 100 % vede 

semináře) 

1/LS ZT 

Obecná didaktika  13p+26s  6p+3s zk 3 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (50 % přednášející), 

 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (50 % 
přednášející, 100 % vede 

semináře) 

1/LS ZT 

Pedagogicko psychologická 
praxe 

4 týdny 4 
týdny 

zp 4 Mgr. Margareta Garabiková 
Pártlová, Ph.D.  

1/LS PZ 

Teoretický základ učitelství  26p+26s 9p+6s zk 5 prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 
CSc. (50 % přednášející),  

Mgr. Margareta Garabiková 
Pártlová, Ph.D. (50 % 

přednášející, 100 % vede 
semináře) 

1/LS ZT 

Praktická agenda budoucího 
učitele 

0p+26s 
 

0p+9s zp + 
kol. 

3 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 1/LS PZ 

Technologie ve vzdělávání 0p+26s 0p+6s zp 2 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 1/LS  

Tvorba učebních textů 0p+39s 0p+9s zp 3 doc. RNDr. Helena Koldová, 
Ph.D. 

1/LS PZ 

Cizí jazyk – četba odborných 
textů 

0p+26s 0p+6s zp 2 doc. PhDr. Lucie Betáková, 
M.A., Ph.D. a vyučující dle 

odborného zaměření 

1/LS  

2/ZS 

Povinné předměty 

Aplikovaná učitelská příprava 13p+52s 12p+1
2s 

zp + zk 8 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (100 % přednášející)  

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (100 % 
vede semináře) 

2/ZS ZT 

Pedagogicko psychologická 
reflexe praxe I 

0p+13s 0p+9s zp 3 Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.  
(25 % vede semináře)  

2/ZS PZ 



  

a učitelé z praxe 

Seminář k diplomové práci I 0p+13s 0p+6s zp 6 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. a vedoucí prací 

2/ZS  

Povinně volitelné předměty podle specializací 

Didaktika pedagogicko 
psychologických předmětů I 

13p+26s 0p+18
s 

zk 6 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. 

2/ZS PZ 

Didaktika ekonomických 
předmětů I 

13p+26s 0p+18
s 

zk 6 doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová 
Parmová 

2/ZS PZ 

Didaktika technických 
předmětů I 

13p+26s 0p+18
s 

zk 6 doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.  
(75 % přednášející, vede 

semináře), 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

(25 % přednášející, vede 
semináře) 

2/ZS PZ 

Didaktika zdravotnických 
předmětů I 

13p+26s 0p+18
s 

zk 6 doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 
(100 % přednášející), Mgr. Lenka 

Šedová, Ph.D. (100 % vede 
semináře) 

 2/ZS PZ 

Didaktická praxe 
pedagogicko psychologických 
předmětů I (průběžná) 

0p+0s 
+65c 

0p+0s 
+65c 

zp 8 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (50 % vede cvičení) a 

vyučující na praxi 

2/ZS PZ 

Didaktická praxe 
ekonomických předmětů I 
(průběžná) 

0p+0s 
+65c 

0p+0s 
+65c 

zp 8 doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová 
Parmová 

(ve spolupráci s Kariérním 
centrem EF JU)  

2/ZS PZ 

Didaktická praxe technických 
předmětů I (průběžná) 

0p+0s 
+65c 

0p+0s 
+65c 

zp 8 doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.  
(75 % vede cvičení), 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 
(25 % vede cvičení) 

2/ZS PZ 

Didaktická praxe 
zdravotnických předmětů I 
(průběžná) 

0p+0s 
+65c 

0p+0s 
+65c 

zp 8 doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 
(20 % vede cvičení) a vyučující 

z praxe 

2/ZS PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Z této skupiny si student volí dva předměty podle zvolené specializace, musí získat 14 kreditů. 

2/LS 

Povinné předměty 

Pedagogicko psychologická 
reflexe praxe II 

0p+13s 0p+9s zp 3 Mgr. Margareta Garabiková 
Pártlová, Ph.D. (25 % vede 

semináře)  
a učitelé z praxe 

2/LS PZ 

Sebereflektivní seminář  0p+13s 0p+6s zp 2 Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 2/LS PZ 

Seminář k diplomové práci II 0p+13s 0p+6s zp 6 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. 

a vedoucí prací 

2/LS  

Psychologie práce a řízení  0p+13s 0p+6s zp 2 PhDr. Šebová Šafaříková, Ph.D. 2/LS  

Povinně volitelné předměty podle specializací 

Didaktika pedagogicko 
psychologických předmětů II 

13p+26s 0p+18
s 

zk 6 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. 

2/LS PZ 

Didaktika ekonomických 
předmětů II 

13p+26s 0p+18
s 

zk 6 doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová 
Parmová 

2/LS PZ 

Didaktika technických 
předmětů II 

13p+26s 0p+18
s 

zk 6 doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.  
(100 % vede přednášky, 25 % 

vede semináře), 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

(50 % vede semináře), 

2/LS PZ 



  

PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. 
(25 % vede semináře) 

Didaktika zdravotnických 
předmětů II 

13p+26s 0p+18
s 

zk 6 doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 
(100 % přednášející) 

PhDr.  Hana Hajduchová Ph.D. 
(100 % vede semináře) 

 2/LS PZ 

Didaktická praxe 
pedagogicko psychologických 
předmětů II (souvislá) 

6 týdnů 6 
týdnů 

zp 8 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (20 % vede cvičení) a 

vyučující na praxi 

2/LS PZ 

Didaktická praxe 
ekonomických předmětů II 
(souvislá) 

6 týdnů 6 
týdnů 

zp 8 doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.   2/LS PZ 

Didaktická praxe technických 
předmětů II (souvislá) 

6 týdnů 6 
týdnů 

zp 8 doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.  
(25 % vede cvičení), 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 
(75 % vede cvičení) 

2/LS PZ 

Didaktická praxe 
zdravotnických předmětů II 
(souvislá) 

0p+0s+6
5c 

0p+0s
+65c 

zp 8 doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 
(20 % vede cvičení) a vyučující na 

praxi 

2/LS PZ 

Odborné poznatky 
z pedagogiky a psychologie 
ve vztahu ke kurikulu SŠ 

0p+26s 0p+9s zk 3 doc. Mgr. Alena Nohavová, 
Ph.D. 

2/LS PZ 

Odborné poznatky 
z ekonomických oborů ve 
vztahu ke kurikulu SŠ 

0p+26s 0p+9s zk 3 doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 2/LS PZ 

Odborné poznatky 
z technických oborů ve 
vztahu ke kurikulu SŠ 

0p+26s 0p+9s zk 3 doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.  
(25 % vede semináře), 

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (75 % 
vede semináře) 

2/LS PZ 

Odborné poznatky ze 
zdravotnických oborů ve 
vztahu ke kurikulu SŠ 

0p+26s 0p+9s zk 3 doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 
(20 % vede semináře), Mgr. Iva 

Šafaříková (80 % vede semináře) 

2/LS PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Z této skupiny si student volí tři předměty podle zvolené specializace, musí získat 17 kreditů.  

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky a psychologie, z teorie a didaktiky odborných 
předmětů a obhajobou závěrečné práce. Státní závěrečná zkouška je ústní. Zkouška probíhá v českém jazyce. 
 
Pedagogika a psychologie: 
1) část Pedagogika (Pedagogika SŠ, Speciální pedagogika, Inkluzívní didaktika) 
2) část Psychologie (Psychologie v praxi SŠ, Pedagogicko-psychologická diagnostika) 
3) část Obhajoba analýzy pedagogické situace 
V rámci obhajoby analýzy pedagogické situace studenti prezentují a obhajují řešení pedagogické situace, 
které si připravili na základě podnětů z praxe a teoretického studia. 
 
Teorie a didaktika odborných předmětů (podle zvolené specializace): 
Teorie a didaktika pedagogicko psychologických předmětů  
Teorie a didaktika ekonomických předmětů  
Teorie a didaktika technických předmětů 
Teorie a didaktika zdravotnických předmětů 
 
Obhajoba závěrečné práce 
 

Další studijní povinnosti 

Viz Údaje o odborné praxi. 
 



  

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Navrhovaná témata diplomových prací 
Specializace učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů: 
Analýza kvality výuky na SŠ podle metodiky 3A 
Pedagogické a psychologické mýty ve výuce na SŠ  
Kritická místa kurikula psychologie na SŠ 
Dynamická místa kurikula psychologie na SŠ 
 
Specializace Učitelství odborných technických předmětů: 
SolidWorks jako nástroj rozvoje technického myšlení 
Využití 3D tisku při rozvoji technického myšlení 
Konstrukční stavebnice jako prostředek rozvoje kreativity 
 
Specializace Učitelství odborných ekonomický předmětů: 
Příprava souboru didaktických opor pro projektové vyučování zvoleného ŠVP 
Rozbor zvoleného ŠVP a příprava didaktických opor pro konkrétní ekonomický předmět 
Programované vyučování v ekonomických předmětech 
Specializace Učitelství odborných zdravotnických předmětů: 
Motivace studentů prvních a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol pro výkon povolání 
Překážky pro dosahování studijních výsledků z pohledu studentů a vyučujících středních zdravotnických škol 
Současný stav psychomotorických dovedností studentů středních zdravotnických škol 
Afektivní dovednosti studentů středních zdravotnických škol 
 
Obhájené bakalářské práce u stávajícího Bc. oboru Učitelství odborných předmětů: 
Tvorba a ověření multimediálních prezentací v teoretickém a praktickém vyučování oboru cukrář (Krákorová 
Ivana, 2018) 
Náročné situace a stres v profesním životě učitele SŠ (Lišková Eva, 2017) 
Rizikové chování středoškolské mládeže ve vztahu k punkové subkultuře (Auspergerová Vendula, 2019) 
Hodnocení žáků při výuce odborných předmětů na střední škole (Mejdrechová Petra, 2015) 
Inkluzivní vzdělávání z pohledu středoškolských učitelů (Fau Petra, 2019) 
Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v IS STAG. 
 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

- 

 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

-  

 

  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f#prohlizeniContent


  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do studia oboru 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Seminární práce na téma Pojetí středního odborného vzdělávání v rozsahu 
3 stran, ve které student prokáže schopnost pracovat s odbornou 
literaturou a dokáže vyjádřit vlastní názor. 

 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede semináře 

Vyučující PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

První blok má za cíl uvést studenty do studia učitelství na PF JU: 
1. Seznámení s prostředím a studijním zázemím PF JU. 
2. Specifika studia učitelství. 
3. Jak nakládat s odbornou literaturou, jak psát odborný text. 
4. Jak využívat univerzitní knihovnu. 
5. Práce s portfoliem. 
Druhý blok má za cíl podrobně seznámit studenty s pojetím učitelství střední školy, s osobností učitele. Má 
jasně vymezit rámec, v jakém má student uvažovat o své budoucí profesi, svém budoucím povolání, poslání. 
6. Jaké je poslání a směřování současné školy? (široce socializační, zdůrazňující osobnostní přístup) 
7. Co znamená být učitelem? Jaké osobnostní charakteristiky jsou nezbytné? (důraz na postoje a hodnoty 
budoucích učitelů). 
8. Kompetence učitele. 
9. Role učitele. 
10. Současné pojetí střední školy v kurikulárních dokumentech (Bílá kniha, RVP pro různé středoškolské 
obory). 
11. Odborné školství a odborné vzdělávání v ČR a zahraničí. 
12.-13. "Já" jako student učitelství pro střední odborné školy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky   

Základní literatura: 
MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha.  
MŠMT. (2001). Rámcové vzdělávací programy pro střední školy. Ke stažení: https://www.edu.cz/rvp-
ramcove-vzdelavaci-programy/ 
Průcha, J. (2019). Odborné školství a odborné vzdělávání. Fungování systému, praxe a výzkum. Wolters 
Kluwer.  
Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Paido. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Specifika edukačního procesu na SŠ 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s hod.  26 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

- aktivní účast na seminářích 
- diskuse k prostudované  odborné literatuře  
- analýza vybrané  pedagogické  situace 

 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede semináře 

Vyučující PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem seminářů je položit teoretické základy pro budoucí vytváření učitelské identity v následujících oblastech: 
obecné zákonitosti pedagogiky; výchova jako základní problém společenského vývoje a kultivace člověka, 
vývoj pedagogického myšlení v souvislosti s určitou tenzí, která existuje mezi školou svobodnou a tradiční; 
vývoj českého středního školství s důrazem na reformní snahy dvacátých a třicátých let tohoto století; 
alternativní školství v současnosti, sociální dimenze výchovy; chápání žáků jako subjektů edukace; základní 
přístupy a strategie učitelovy práce v heterogenním třídním kolektivu. 
 
1. Aktuální problémy současného středního školství 
2. Historické aspekty středoškolského vzdělávání ve vývoji pedagogiky 
3. Chování žáků ve škole a problematika kázně 
4. Alternativní školy a jejich charakteristika ve vztahu ke střední škole 
5. Autorita čitele a jeho profesní kompetence 
6. Celoživotní vzdělávání a jeho specifické alternativy v kontextu středoškolského odborného vzdělávání 
7. Sociální vztahy v  rodině a ve škole  
8. Problematika hodnocení v pedagogické teorii  i školní praxi 
9. Diferenciace a individualizace v procesu výchovy a vzdělávání 
10. Školní a třídní management v kontextu heterogenní třídy střední školy 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Praha. 
Kartous, B. (2019). No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Praha. 
Pelikán, J. (1997). Výchova jako teoretický problém. Ostrava. 
Valisová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011). Pedagogika pro učitele. Grada. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zdravověda pro pedagogy 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

 

 

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede semináře 

Vyučující RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Absolvování předmětu je nezbytné pro kvalifikované naplnění jednoho z obecných cílů vzdělávání, tedy 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (tzv. Školský zákon, zákon č. 561/2004 Sb., § 2, čl. 2). Teoretické 
základy i praktický nácvik první pomoci pro pedagogy jsou předávány v jednodenním kurzu pod vedením 
zkušeného zdravotníka (resp. instruktora první pomoci). Cílem je zvládnutí tématu zdravotní prevence a první 
pomoci (teoreticky i prakticky). 
Kurz (1 den): Teoretické a praktické základy poskytování první pomoci pro pedagogy (ve spolupráci se 
zdravotníky ZZS JčK). 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Hrušková, M. a Gutvirth, J. (2010). První pomoc (nejen) pro školní praxi. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích. 
Kol. autorů (2017). Zdravotník zotavovacích akcí. Český červený kříž. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zážitkové učení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

- účast na blokové výuce 
- vypracování seminárního úkolu (vytvoření hry/návrh dramaturgie 
zážitkové akce) 

 

Garant předmětu Mgr. Richard Macků, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vedde semináře 

Vyučující Mgr. Richard Macků, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Studenti se seznámí se základními metodickými principy výstavby zážitkové akce. 
Studenti se naučí využívat principy zkušenostního učení v praxi učitele. 
 
Prožitek/zážitek/zkušenost 
Hra 
Kolbův cyklus učení 
Komfortní zóna / Flow 
Dramaturgie 
Reflexe 
Řízení rizika 
Uvádění aktivit 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Franc, D., Zounková, D., & Martin, A. (2007). Učení zážitkem a hrou: Praktická příručka instruktora. 
Computer Press. 
Haková, J., Hanuš, M., Hanuš, M., Hanuš, R., Klusáček, M., & Pokorný, A. (2021). Instruktorský slabikář—
Praktická učebnice zážitkové pedagogiky: Metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové 
pedagogiky. Nadace Pangea. 
Činčera, J. (2007). Práce s hrou pro profesionály. Grada. 
 
Doporučená literatura: 
Hanuš, R., & Chytilová, L. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Grada. 
Jirásek, I. (2019). Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). Portál. 
 
Rozšiřující literatura: 
Hanuš, R., & Hrkal, J. (2002). Zlatý fond her II: Výběr her a programů připravených pro kursy Prázdninové 
školy Lipnice. Portál. 
Jirásek, I. (2008). Zlatý fond her I: Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



  

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
https://moodle.pf.jcu.cz/enrol/index.php?id=917 
heslo: pezaz 

 
 
  

https://moodle.pf.jcu.cz/enrol/index.php?id=917


  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do pedagogiky 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

-.seminární práce 
- písemný test 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30 % přednášející 

Vyučující doc. Mgr. Alena Hošpesová, Ph.D. (30 % přednášející) 
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (70 % přednášející, 100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

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



  

10. Role žáka, jaké jsou dnes děti a mládež a jakou generaci vzděláváme? (specifika žáka střední školy a jeho 
chování v edukačním prostředí) 
11. Rodiče a modely spolupráce mezi rodinou a školou, vytváření vize moderní školy založené na její 
otevřenosti. 
12. Škola a její lidé - další profese a role ve škole 
13. Závěrečné shrnutí problematiky 
 
Semináře 
1. Pedagogika vnímaná jako moderní věda. Pedagogika a její znaky, předmět pedagogiky a analýza 
základních pedagogických kategorií, struktura pedagogických disciplín. 
2. Pedagogický výzkum, výzkumné metody pedagogiky, základní orientace v publikacích pedagogiky. 
3. Česká výchovně vzdělávací soustava, struktura školství ve srovnání se zahraničím (jen vybrané země.) 
4. Vývoj učitelské profese. 
5. Profesní kompetence učitele. 
6. Osobnost učitele, učitel a etika jeho práce. 
7. Role učitele, učitel, žák a rodina. 
8. Výchovně vzdělávací proces a jeho klíčové kategorie (cíl, výukové metody, organizační formy atd.) 
9. Profesní činnosti učitele, výchovní poradce, osobní asistent, asistent pedagoga, metodik prevence, školní 
psycholog. 
10. Výstupy, mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání, vzdělávání jinde ve světě - kde je dobré školství? 
11. Dokumenty (Bílá kniha, školský zákon, rámcové vzdělávací programy aj.) 
12. Evropská politika ve vzdělávání. Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED. 
13. Závěrečné prezentace studentů 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Dvorková, M., Kolář, Z., Tvrzová, I., & Váňová, R. (2015). Základní učebnice pedagogiky (1. vyd.). Grada. 
Jůva, V. & Jůva, V. (1997). Uvod do pedagogiky (3. doplněné vydání). Paido. 
 
Doporučená literatura: 
Bauman, Z. (2008). Tekuté časy: Život ve věku nejistoty (1. vyd.). Academia. 
Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Nová beseda. 
Palouš, R. (1991). Čas výchovy (1. vyd). Státní pedagogické nakladatelství. 
Pelikán, J. (2007). Hledání težistě výchovy. Karolinum. 
Pelikán, J. (1997). Výchova pro život. ISV. 
Pelikán, J. (2002). Pomáhat být: Otevřené otázky teorie provázející výchovy (Vyd. 1). Karolinum. 
Průcha, J., & Janík, T. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie (Vyd. 1). Portál. 
Průcha, J. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál. 
Průcha, J. (2015). Prehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Portál. 
Valisová, A. (1998). Autorita jako pedagogický problém. Karolinum. 
Vašutová, J. (1998). Kapitoly z pedagogiky (studijní text). Pedagogická fakulta UK. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 3p+3s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do psychologie - Vybraná témata z psychologie 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, 
seminář  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

- Test 
- aktivní účast v semináři 
- šablona portfolia 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (100 % přednášející) 
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. (100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií psychologie a odbornou psychologickou 
pomocí. Jedná se o základní orientaci v psychologii jako vědě a jejích možnostech, které student může využít 
pro své studium a učitelskou profesi. Rovněž je student v předmětu seznámen se základními poznatky 
psychických procesů a stavů, na které nahlíží skrze osobní zkušenost získanou v životě, ve škole anebo během 
semináře. Tím je podpořena reflexe subjektivní teorie budoucího učitele. 
 
Co je a není psychologie (vědecká psychologie, pop-psychologie, folková psychologie, pseudopsychologie). 
Jak a kde hledat odbornou psychologickou pomoc (včetně aplikací, které je možné využít atd.). 
Vybraná témata z obecné psychologie: determinace psychiky, paměť, pozornost, myšlení, učení, motivace, 
emoce, inteligence. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Grada. 
Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Academia. 
 
Doporučená literatura: 
Helus, Z. (2011). Úvod do psychologie: Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 3p+3s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář osobnostně sociálního rozvoje 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

- aktivní účast 
- seminární práce 

 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede semináře 

Vyučující Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

V rámci kurzu v podobě sebezkušenostních aktivit budou studenti rozšiřovat své znalosti o sobě, o svých 
schopnostech a dovednostech, a to zejména v oblasti komunikace, kooperace, sebereflexe a vzdělávání. Cílem 
bude rozšířit pohled na sebe (své prožívání i chování) v rovině osobní i v rovině učitelské profese. Studenti by 
měli získat představu o svých vlastnostech a kvalitách v souvislosti s profesí učitele, pojmenovat své přednosti 
a zároveň si stanovit své potřeby v rovině profesního rozvoje. Rozvíjenými oblastmi v rámci kurzu budou 
zejména schopnost reflexe a sebereflexe (hlavně komunikačních dovedností, spolupráce a emocionálního 
prožívání), osvojování postupů přínosných pro efektivní komunikaci, spolupráci a řešení problémů, stejně jako 
možností práce s emocemi. 
 
V průběhu sebezkušenostních aktivit ve skupině budou studenti rozšiřovat své znalosti o sobě, o svých 
schopnostech a dovednostech, a to zejména v oblasti komunikace, kooperace, sebereflexe a vzdělávání. 
Budou rozvíjet svou schopnost reflexe a sebereflexe (hlavně komunikačních dovedností, spolupráce a 
emocionálního prožívání), osvojovat si postupy přínosné pro efektivní komunikaci, spolupráci a řešení 
problémů, stejně jako možnosti práce s emocemi. 
Témata seminářů: 
1.-3. nácvik reflexe výuky na základě pozorování jejího videozáznamu, 
4.-7. nácvik formulace a vyjádření vlastního postoje a motivace k učitelství v podobě seminárního vystoupení 
a následná reflexe tohoto vystoupení ve skupině, 
8.-11. analýza vybraných složek kompetencí učitele a jejich odhalování, popř. nácvik a posilování u sebe 
samotných. 
Výstup do portfolia studenta: 
Seminární práce v podobě sebereflektivního zamyšlení nad vlastními vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi 
ve vztahu k formulovaným učitelským kompetencím. 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Gillernová, I., & Krejčová, L. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Grada. 
Gordon, T., & Zemlová, J. (2015). Škola bez poražených: Praktická příručka efektivní komunikace mezi 
učitelem a žákem. 
 



  

Doporučená literatura: 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Portál.  
Berger, E., & Fuchs, H. (2009). Učíme děti učit se: Praktické využití poznatků o školní komunikaci, učení a 
prezentaci. Fraus.  
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel: Příprava na profesi. Grada.  
Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. Columbus.  
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová, T. (2008). Respektovat a být respektován. Spirála  
Nehyba, J. (2014). Reflexe mezi lavicemi a katedrou (Jan Kolář, Michal Dubec, Vladimír Smékal, Karla 
Brückerová, Ludmila Muchová, Dana Moree, Jan Vaněk, Petr Svojanovský, Kateřina Lojdová, & Jiří Mareš, 
Ed.; 1. vydání). Masarykova univerzita: Muni Press. 
Nelešovská, A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Grada.  
Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí. Portál.  
Lojdová, K., Vlčková, K., Mareš, J., & Tomas, Z. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce 
studentů učitelství. 
Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Portál.  
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

 
 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika I. - Teorie a metodika výchovných činností učitele 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

- kombinovaná 
- didaktický test 
- seminární práce 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30 % přednášející 

Vyučující doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (30 % přednášející)  
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (70 % přednášející) 

 

Stručná anotace předmětu  

 
Cílem přednášek je položit teoretické základy pro budoucí vytváření učitelské identity v následujících 
oblastech: obecná pedagogika; výchova jako základní problém společenského vývoje a kultivace člověka, 
historický přehled pedagogického myšlení v souvislosti s určitou tenzí, která existuje mezi školou svobodnou 
a tradiční; vývoj českého školství s důrazem současný stav, reformní snahy dvacátých a třicátých let dvacátého 
století; alternativní školství; učitelovo vlastní pojetí interakce a komunikace s žáky, styl učitelova působení; 
chápání žáků jako subjektů edukace; základní přístupy a strategie v řízení třídy (kázeň, autorita, spolupráce s 
rodiči při řešení problémových situacích, řešení výchovných a výukových problémů žáka). 
 
I. OBECNÉ OTÁZKY VÝCHOVY 
1. Hledání těžiště výchovy, vymezení výchovy a její úkoly v současném světě 
2. Vymezení pojmů lidství a humanizace v kontextu kultivace dítěte - úkoly současné školy  
3. Alternativní a tradiční pohled na výchovu jako filozofie výchovného vztahu 
 
II. VÝVOJ PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ 
4. Jan Amos Komenský a jeho odkaz pro dnešní školu - pohled na výchovu jako nástroj proměny společnosti, 
pohled na školu jako prostředí objevující dítě. 
5. - 6. Tradiční a svobodná školou v minulosti (Rousseau, Pestalozzi, Herbart) a dnes (co je "starého" a 
"nového" v současné škole?  
7. Reformní pedagogika (Steiner, Montessori, Freinet, Petersen aj.) a současná alternativní pedagogická hnutí 
(jaké podoby alternativ nalezneme aktuálně?) 
8. Reformní hnutí ČSR a jeho souvislosti s hledáním "moderní" školy dneška 
9. John Dewey demokratické vzdělávání - principy svobody a odpovědnosti v přístupech k dětem ve výchově 
 
III. UČITELSKÁ PRAXE A UČITELOVO POJETÍ INTERAKCE A KOMUNIKACE S ŽÁKY  
10. Styly výchovného působení a školní socializace (vztahy ve školním kolektivu, role učitele a role žáka v 
edukačním vztahu, příklady situací, které lze vystopovat v učitelově působení - v reflexi posluchačů)  
11. Autorita učitele a druhy intervence ve třídě (aktuální diskuse k povaze učitelského povolání a vztazích 
učitele s rodiči s dětmi). 
 



  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kasíková, H., & Valisová, A. (1994). Pedagogické otázky současnosti (Učební text pro studenty učitelství). ISV. 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová, T. (2008). Respektovat a být respektován. Spirála. 
 
Doporučená literatura: 
Pelikán, J. (1997). Výchova pro život. ISV. 
Pelikán, J. (2002). Pomáhat být: Otevřené otázky teorie provázející výchovy (Vyd. 1). Karolinum. 
Pelikán, J. (2007). Hledání těžiště výchovy. Karolinum. 
Rabušičová, M., Šeďová, K., Trnková K., & Čiháček V. (2004). Škola a (versus) rodina. Masarykova univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 06p+0s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

- aktivní účast 
- zpracování samostatné práce,  
- příprava na zkoušku 

 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30 % přednášející 

Vyučující doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (30 % přednášející)  
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (70 % přednášející) 

 

Stručná anotace předmětu  

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Grada. 
 



  

Doporučená literatura: 
Blatný, M. (2010). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Grada. 
Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. 
Drapela, V. J. (2008). Přehled teorií osobnosti (K. Balcar, překl.). Portál. 
Koukolík, F. (2003). Já: O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Karolinum. 
Orel, M., & Facová, V. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. Grada. 
Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Academia. 
Sternberg, R. J. (2009). Kognitivní psychologie (F. Koukolík, překl.). Portál. 
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 6p+0s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Analýza pedagogických situací 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+39s hod.  52 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Aktivní účast a prezence analýzy na kurzu, závěrečná písemná sebereflexe. 

 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející, 100 % vede semináře 

Vyučující PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (100 % přednášející, 100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem kurzu je vybavit účastníky schopnostmi a dovednostmi pracovat komplexněji s různými pedagogickými 
situacemi z pozice učitele. Seminář bude zaměřen na praktické situace z pedagogického prostředí, na kterých 
účastníci budou trénovat pedagogický a psychologický rozbor situace. Důraz bude kladen zejména na 
identifikaci a rozšíření vlastních pohledů na dění, na reflexi vlastních vnitřních pochodů, postojů, očekávání, 
vlastností, pocitů, dále také na rozšiřování možností reagování a na podporování konstruktivních procesů v 
pozici pedagoga. Přínosem takové práce bývá větší pocit jistoty a sebejistoty při práci pedagoga v komplexních 
a nestabilních sociálních situacích ve škole. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura:  
Korthagen, F. (2011).  Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Paido. 
 
Doporučená literatura: 
Píšová, M., & Duschinská, K., et al. (2011). Mentoring v učitelství. UK v Praze. 
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Grada. 
Spilková, V., & Vašutová, J., et al. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. UK v 
Praze. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+12s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktuální poznatky z pedagogiky a psychologie 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 39p+39s hod.  78 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Student písemně zpracuje nejméně tři mýty/miskoncepty v pedagogice a 
psychologie, jeden vybraný dále představí na semináři. Předmět je ukončen 
závěrečným testem.  
 
 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející, 100 % vede semináře 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (100 % přednášející, 100 % vede 
semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Poznání v pedagogických a psychologických vědách se neustále vyvíjí a proměňuje.  Cílem předmětu je jednak 
uvědomit si důvody změn znalostí a vědomostí v těchto vědách a dále je aktualizovat podle současného stavu 
poznání. 
 
Mýty a miskoncepty o: 
mozku a jeho fungování 
inteligenci 
učení 
paměti 
vědomí 
emocích 
motivaci 
mezilidském chování 
osobnosti 
duševních poruchách 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2011). 50 největších mýtů populární psychologie: 
Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Knižní klub. 
Nohavová, A., & Hořejšová, P. (2019). Význam psychologie v kurikulu ZŠ a SŠ. Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta.  
Vybíral, Z. (2017). Co je nového v psychologii. Nová beseda. 
 
Doporučená literatura: 
Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Nová beseda. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 9p+9s hodin  



  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktuální poznatky z ekonomických oborů 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 39p+39s hod.   kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

 Požadavky k zápočtu: 
- odevzdaná písemná práce (max 50 bodů) 
Požadavky na seminární práci: Rozsah 4 – 5 stran textu. Autor sám vybírá 
téma ze seznamu doporučených. Více posluchačů může mít stejné téma, 
nikoli však práci! V práci řeší aplikační příklad hospodářské politiky. Jasná 
struktura práce: Úvod – formulace problému; Teoretické pozadí 
problému; Praktické řešení problému: subjekty, nástroje, metody; Závěr. 
Uvést veškerou použitou literaturu a zdroje podle bibliografické normy. 
– napsaný test (na základě doporučené základní literatury) na konci 
semestru (max 20 bodů) Délka trvání testu je 30 minut – výběr 2 z 5 
možných otázek, které jsou rovnocenné. Každá otázka je za 10 bodů, tj. 
maximálně 20 bodů. 
 
Požadavky ke zkoušce: 
- ústní obhajoba písemné seminární práce (maximálně 30 bodů) 
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování předmětu je 65 bodů. 

 

Garant předmětu Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející, 100 % vede semináře 

Vyučující Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.  

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je prezentovat základní metodologické přístupy, problémy i výzvy ekonomie a naznačen 
aktuální stav a perspektivy standardní mikroekonomické i makroekonomické teorie i vybraných alternativních 
přístupů mimo hlavní proudy. Vše je přitom zasazeno do kontextu rozporných procesů soudobé globalizace, s 
důrazem na technologické změny, růst, rozvoj a především kategorii inovací, která je klíčem i k identifikaci 
technologických revolucí, s vyústěním v kritické posouzení teorií informační, znalostní, digitální apod. 
ekonomiky. 
 
Osnova přednášek 
1. Úvod - teoretická a metodologická východiska 
2. Historický vývoj ekonomického myšlení (obecně) 
3. Dynamika ekonomické teorie v kontextu hospodářských dějin a inovací 
4. G. W. F.Hegel a jeho filosofie dějin v kontextu vývoje ekonomického myšlení 
5. Metodologické přístupy, problémy a perspektivy ekonomické vědy 21. století 
6. Vliv liberálních (neoliberálních), konzervativních (neokonzervativních) a socialistických ideologií na 
formování ekonomického myšlení 
7. Aplikace teorie lidského kapitálu a znalostní ekonomiky v nástupu éry Průmyslu 4.0 
8. Makroekonomické a mikroekonomické aspekty inovačního vývoje podle J. A. Schumpetera 
9. Teorie transformace mechanismu fungování kapitalistického ekonomického systému 



  

10. Kritika moderního kapitalismu podle J. K. Galbraitha 
11. Společenská funkce ekonomického růstu v kontextu různých sociálně-ekonomických koncepcí vývoje 
12. Globální problémy a jejich odraz v ekonomické teorii - Římský klub 
13. Nové pohledy na problematiku ekonomického růstu v 21. století 
 
Cvičení: 
1. Úvod - seznámení s problematikou, rozdělení úkolů 
2. Přehled vývoje ekonomického myšlení, konfliktnost standardních a nestandardních přístupů, různá 
členění ekonomie. 
3. Koncepce ekonomického člověka, metodologický význam, pronikání do dalších oblastí. 
4. Debata o efektivnosti a racionalitě centrálně plánované ekonomiky versus moderní liberální koncepce. 
5. Ordoliberalismus freiburské školy a koncepce sociálně-tržní ekonomiky. 
7. Hlavní práce a metodologické přístupy J. A. Schumpetera, teorie dynamiky, úloha inovací a 
technologických změn. 
8. Ekonomická teorie industriální, postindustriální a informační společnosti. 
9. Institucionalismus a neoinstitucionalismus, dílo J. K. Galbraitha, konvergence systémů. 
10. Geneze zpráv Římského klubu, Limity růstu, hledání subjektu změn. 
11. Koncepce nulového a omezeného ekonomického růstu, teorie kvality života, trvale udržitelný rozvoj a 
způsob života. 
12. Zápočtový test 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Sirůček, Pavel. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie: (vývoj, současnost, výhledy). Vydání první. Slaný : 
Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-53-9. 
Stellner, František. Hospodářské dějiny novověku. Praha: Setoutbooks.cz, 2012. ISBN 978-80-86277-73-8. 
Sojka, Milan. John Maynard Keynes a současná ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-
7169-827-X. 
Sojka, Milan; Kouba, Luděk. Kapitoly z dějin ekonomických teorií. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita, 2006. ISBN 80-7157-935-1. 
Sirůček, Pavel. Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií: kořeny a hlavní historické mezníky 
formování soudobé standardní mikroekonomické a makroekonomické teorie. 2. aktualizované vydání. Slaný: 
Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-35-9. 
Sojka, Milan; Kadeřábková, Božena. Stručné dějiny ekonomických teorií. 1. vyd. Praha: EUPRESS, 2004. ISBN 
80-86754-15-4. 
 
Doporučená literatura: 
Hayek, Friedrich A. von; Ježek, Tomáš. Cesta do otroctví. Vyd. 2., v ČSFR 1. Praha: Academia, 1990. ISBN 80-
200-0264-2. 
Mlčoch, Lubomír. Institucionální ekonomie. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1029-9. 
Hayek, Friedrich A. von; Ogrocká, Jana. Osudná domýšlivost: omyly socialismu. Vyd. 1. Praha: Sociologické 
nakladatelství SLON, 1995. ISBN 80-85850-05-2. 
 
Rozšiřující literatura: 
Friedman, Milton; Jonáš, Jiří. Kapitalismus a svoboda. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. ISBN 80-85787-33-4. 
Pospíšil, Ctirad Václav. Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2008. ISBN 978-80-7195-014-1. 
Hayek, Friedrich A. von; Pavlík, Ján; Slouková, Danica. Kontrarevoluce vědy: studie o zneužívání rozumu. Vyd. 
1. Praha: Liberální institut, 1995. ISBN 80-85787-87-3. 
Friedman, Milton; Adamec, Radek. Metodologie pozitivní ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-
7169-521-1. 

https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000066453
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000066453
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000201506
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000152416
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000152416
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000207763
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000207763
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000250562
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000250562
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000250562
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000157332
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000157332
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000114636
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000114636
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000203930
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000130385
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000130385
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000121965
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000041859
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000041859
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000075947
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000075947


  

Hayek, Friedrich A. von; Ježek, Tomáš. Právo, zákonodárství a svoboda: nový výklad liberálních principů 
spravedlnosti a politické ekonomie. 2., Fata morgána sociální spravedlnosti. Praha: Academia, 1991. ISBN 80-
200-0309-6. 
Mařík, Vladimír. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. ISBN 
978-80-7261-440-0. 
Tomek, Gustav; Vávrová, Věra. Průmysl 4.0, aneb, Nikdo sám nevyhraje. První vydání. Průhonice: 
Professional Publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5. 
Friedman, Milton; Friedman, Rose D. Svoboda volby. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1992. ISBN 80-85467-85-2. 
Becker, Gary S.; Sojka, Milan; Kunca, Tomáš,; Jonáš, Jiří. Teorie preferencí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
1997. ISBN 80-7169-463-0. 
Giddens, Anthony; Vopěnková, Adéla. Třetí cesta a její kritici. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-
204-1208-5. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 9p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

 
  

https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000164959
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000164959
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000164959
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000239306
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000239306
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000250243
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000250243
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000094110
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000156013
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000156013
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000098050
https://katalog.jcu.cz/F?func=direct&local_base=JCU01&doc_number=000098050


  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktuální poznatky z technických oborů 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 39p+39s hod.  78 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Kombinovaná 
Student se aktivně účastní seminářů a následně prokáže nabytí 
teoretických znalostí o moderních technologiích při zkoušce. 

 
 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % přednášející, 50 % vede semináře 

Vyučující doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 50 % přednášející, 
50 % vede semináře 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřen na aktuální poznatky z technických oborů, jako je strojírenství, robotika, aplikovaná 
elektronika, IT, umělá inteligence aj. Cílem předmětu je představit a společně se studenty diskutovat 
nejnovější technické a technologické trendy, jako například elektromobilitu, miniaturizaci, nanotechnologie 
apod. 
 
1. Úvod do předmětu, vymezení předmětu a témat 
2. Historický exkurz do technologií 
3. Aktuální technologie v oblasti strojírenství 
4. Nanotechnologie 
5. Pokročilé metody v oblasti IT, algoritmizace 
6. Metody umělé inteligence 
7. Povrchové úpravy, nanášení tenkých vrstev, tribologie 
8. Pokročilá elektronika, vývoj v oblasti hardwaru 
9. Aktuální trendy v oblasti mikroprocesorové techniky 
10. Elektromobilita 
11. Aktuální trendy v oblasti energetiky 
12. Biotechnologie 
13. Udržitelnost, environmentální aspekty technologií 
14. Zhodnocení, diskuze 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
Hozák, J., & Štoll, I. (Ed.). (2002). Věda a technika v českých zemích (1. vyd). Fragment. 
Kraus, I. (2004). Dĕjiny technických věd a vynálezů v českých zemích (Vyd. 1). Academia. 
Kvítek, M. (1994). Průkopníci vědy a techniky v českých zemích. Fragment. 
Nečas, C., & Zetor, O. (1992). Dějiny věd a techniky I a II. Masarykova univerzita. 
Rasl, Z. (Ed.). (1993). Průvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Národní 
technické muzeum. 
Zeithammer, K. (1994). Vývoj techniky. České vysoké učení technické. 



  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 9p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Studijní opora – https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQEQvKUMfMM_komm?e=0cra2f 

 
  

https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQEQvKUMfMM_komm?e=0cra2f


  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktuální poznatky ze zdravotnických oborů 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 39p+39s hod.  78 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Didaktický test znalostí s 80 % úspěšností, předvedení praktických 
dovedností při poskytování předlékařské první pomoci.  

 

Garant předmětu doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % přednášející 

Vyučující PhDr. Věra Stasková , Ph.D. 80 % přednášející – PS 
Mgr. Lenka Šedová, Ph.D. 80 % přednášející - KS 
Mgr. Tereza Svidenská, Ph.D. 100 % vede semináře KS 
Mgr. Kristýna Toumová, Ph.D. 100 % vede semináře PS 

 

Stručná anotace předmětu  

 
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek se zaměřením na orientaci v péči o člověka a osvojení 
si základních znalostí a dovedností pro samostatném poskytování předlékařské první pomoci. 
 
Cíle předmětu: 
Osvojit si novou terminologii z oblasti ošetřovatelství a první pomoci. 
Orientovat se ve zdravotní péči poskytované na území České republiky.  
Porozumět základním legislativním normám vztahujícím se k ošetřovatelství a první pomoci.  
Osvojit si poskytování předlékařské první pomoci.  
 
Získané způsobilosti: 
Student/ka interpretuje novou terminologii z oblasti ošetřovatelství a první pomoci.  
Student/ka se orientuje ve zdravotní péči poskytované na území České republiky.  
Stdeunt/ka rozumí základním legislativním normám vztahujícím se k ošetřovatelství a první pomoci.  
Student/ka umí vyšetřit klienta a adekvátně poskytnout předlékařskou první pomoc.  
 
Obsahové zaměření:  
 
Přednáška 
1.  
Úvod do předmětu, základní terminologie včetně pojetí ošetřovatelství a první pomoci.  
2.-3. 
Ošetřovatelství jako vědní obor. Východiska ošetřovatelství. Vymezení oboru - systémový přístup. Obory 
ošetřovatelství. Vztah ošetřovatelství k jiným vědním disciplínám. 
4.-5. 
Organizace péče v České republice. Primární, sekundární a terciární zdravotní péče. Komunitní péče. 
Paliativní péče.  
6.-7. 
Mezinárodní a národní aktivity směřující k transformaci zdravotní péče. Zdraví 21. 



  

8.-9. 
Základní legislativní normy vztahující se k ošetřovatelství a poskytování první pomoci.  
10.-11. 
Maslowova hierarchie potřeb, bio-psycho-sociální jednota organismu, vztah motivace a potřeb, klasifikace 
potřeb. 
12.-13. 
Člověka ve zdraví a nemoci. Holistické teorie vzniku onemocnění. Alopatický a nonalopatický přístup k léčbě 
onemocnění. 
14.-15. 
Ochrana před infekcí. Protiepidemický režim. Bariérová péče. 
16.-17. 
Úvod do problematiky první pomoci. Volání na tísňovou linku, komunikace.  
18.-19. 
Obvazové materiály, základní obvazové techniky. 
20.-21. 
Krvácení, život ohrožující krvácení.  
22.-23. 
Bodná, tržná, sečná a jiná zranění.  
24.-25. 
BLS (Basic life support)  CPR (Cardiopulmonary resuscitation) dospělého a dítěte dle Guidelines 2021.  
26.-27. 
Zlomeniny, poranění kloubů. 
28.-29. 
Poranění hrudníku a břicha. 
30.-31. 
Mozkolebeční poranění, poranění páteře. 
32.-33. 
Termická poranění: úpal, úžeh, popálení, poleptání, omrzliny, úraz elektrickým proudem.  
34.-35. 
Alergická reakce, anafylaxe, intoxikace.  
36.-37. 
Diabetes mellitus, epileptický záchvat.  
38.-39.  
Asthma bronchiale, laryngitida, cévní mozková příhoda.  
 
 
Seminář 
1. 
Terminologie užívaná v ošetřovatelství a zdravotnických oborech. 
2.-3. 
Analýza definic ošetřovatelství, vztah ošetřovatelství k jiným vědním oborům. Charakteristika a význam 
ošetřovatelských oborů.  
4.-5. 
Komunitně orientovaná péče, paliativní péče. Preventivní programy v České republice.  
6.-7. 
Vybrané mezinárodní aktivity, uplatnění programu Zdraví 21 v praxi.  
8.-9. 
Analýza legislativních norem ve vztahu k nelékařským zdravotnickým profesím a první pomoci.  
10.-11. 
Zjišťování potřeb člověka – praktický nácvik.  
12.-13.  
Potřeby člověka ve zdraví a nemoci – praktický nácvik. Analýza holistických teorií vzniku onemocnění.  



  

14.-15. 
Bariérová péče, předcházení infekčním onemocněním, hygiena rukou. 

16.-17. 

Předlékařská první pomoc, složky integrovaného záchranného systému. Praktický nácvik: volání na tísňovou 

linku, komunikace s operačním střediskem, postup po příjezdu zdravotnické záchranné služby. 

18.-19. 

Obvazové materiály – praktické ukázky. Obvazové techniky – praktický nácvik.  

20.-21. 

Praktický nácvik vyšetření zraněných. Obvazové techniky, zástava krvácení přímou kompresí, pomocí 

kompresivního obvazu, použití turniketu. 

22.-23. 

Praktický nácvik při ztrátových poraněních, krvácení z dutin a jiných život ohrožujících krvácení.  

24.-25. 

BLS (Basic life support)  CPR (Cardiopulmonary resuscitation) dospělého a dítěte dle Guidelines 2021 –
praktický nácvik.  
26.-27. 

Praktický nácvik při poranění kloubů, zlomeninách včetně transportu.  

28.-.29. 

Praktický nácvik při poranění hrudníku, břicha.  

30.-31. 

Praktický nácvik při mozkolebečním poranění a poranění páteře. Transport. Poruchy vědomí.  

32.-33. 

Praktický nácvik při termických poraněních, protišokových opatření. 

34.-35. 

Praktický nácvik při alergické reakci, anafylaxi, intoxikaci. Protišoková opatření, polohování.   

36.-37. 

Denní režim diabetika, rozpoznání hyperglykemie a hypoglykemie včetně poskytnutí pomoci. Epileptický 

záchvat – praktický nácvik.  

38.-39.  

Praktický nácvik při asthma bronchiale, laryngitidě a cévní mozkové příhodě.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Bydžovský, J. (2011). Předlékařská první pomoc. Grada. 
Farkašová, D. (2006). Ošetřovatelství – Teorie. Martin: Osvěta. 
Mastiliaková, D. (2007). Holistické přístupy v péči o zdraví. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů. 
Petržela, M. (2016). První pomoc pro každého. Grada. 
Van de Voorde, P., Turner, N. M., Djakow, J., de Lucas, N., Martinez-Mejias, A., Biarent, D., Bingham, R., 
Brissaud, O., Hoffmann, F., Johannesdottir, G. B., Lauritsen, T., & Maconochie, I. (2021). European 
Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. Resuscitation, 161, 327–387. 
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.015 
Zideman, D. A., Singletary, E. M., Borra, V., Cassan, P., Cimpoesu, C. D., De Buck, E., Djärv, T., Handley, A. J., 
Klaassen, B., Meyran, D., Oliver, E., & Poole, K. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: First 
aid. Resuscitation, 161, 270–290. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.013 
 
Doporučená literatura: 

https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.015
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.013


  

Kelnarová, J. (2012). První pomoc: Pro studenty zdravotnických oborů I. Grada. 
Kelnarová, J., Toufarová, J., Číková, Z., Matějková, E., & Váňová, J. (2013). První pomoc: Pro studenty 
zdravotnických oborů II. Grada. 
Málek, J., & Knor, J. (2019). Lékařská první pomoc v urgentních stavech. Grada. 
Pokorný, J. (2010). Lékařská první pomoc. Galén. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 9p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Se studenty kombinovaného studia je zajištěna elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu, sděleny 
termíny možné 
osobní konzultace v rámci konzultačních hodin, včetně individuálních konzultací mimo rámec pevně 
stanovených 
konzultačních hodin. 

 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika II. - Sociální aspekty výchovy a prevence 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

- kombinovaná 
- seminární práce na zadané téma 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30 % přednášející 

Vyučující doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (30 % přednášející)  
Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. (70 % přednášející, 100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Janošová, P. (2011). Šikana a vyčleňování žáků na základní škole. Technická univerzita v Liberci. 



  

Čermák, I., Dočkal, V., Džuka, J., Ferjenčík, J., Heretik, A., Chodura, I., Janoušek, J., Kožený, J., Kusá, D., 
Lečbych, M., Macek, P., Mertin, V., Padevět, J., Srnec, J., Šolcová, I., & Štikar, J. (Ed.). (2016). Československá 
psychologie, 60(1). Psychologický ústav AV ČR. 
http://cspsych.psu.cas.cz/files/cspsych_supplement_2016.pdf 
Procházka, M. (2012). Sociální pedagogika. Grada. 
 
Doporučená literatura: 
Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi: Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Portál. 
Sapouna, M. (2009). Collective Efficacy in the School Context: Does It Help Explain Victimization and Bullying 
Among Greek Primary and Secondary School Students? Journal of interpersonal violence, 25, 1912–1927. 
https://doi.org/10.1177/0886260509354509 
Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti (1.vydání). Karolinum. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 6p+0s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
  

http://cspsych.psu.cas.cz/files/cspsych_supplement_2016.pdf
https://doi.org/10.1177/0886260509354509


  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie II.-Vývojová psychologie žáka SŠ 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

- aktivní účast, zpracování samostatné práce, příprava na zkoušku 

 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30 % přednášející 

Vyučující doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (30 % přednášející)  
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (70 % přednášející, 100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Grada. 
Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie (2.). Grada. 
 
Doporučená literatura: 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Portál. 
Hayes, N. (2011). Základy sociální psychologie (I. Štěpaníková, Přel.). Portál. 
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Grada. 
Macek, P. (2003). Adolescence. Portál. 



  

Mareš, J. (2015). Pedagogická psychologie. Portál. 
Orel, M. (2020). Psychopatologie: Nauka o nemocech duše. Grada. 
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Portál. 
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Karolinum. 
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Karolinum. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 6p+0s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet + Zkouška Forma výuky přednáška 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Kombinovaná 
Vypracování seminární práce – příprava výukového bloku modifikovaného 
pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30 % přednášející 

Vyučující  

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (70 % přednášející, 100 % vede semináře), doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (30 % 
přednášející) 

Stručná anotace předmětu  

Předmět představuje úvod do problematiky vzdělávání žáků a studentů se speciálními potřebami. Studenti 
se seznámí se všemi klíčovými cílovými skupinami, se základními postupy práce a zorientují se v systému 
institucí, které podporují vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Obsah předmětu: 
Žák se SVP - terminologie a souvislosti 
Legislativa v oblasti vzdělávání žáků se SVP, 
Jednotliví činitelé inkluzivní edukace (učitel/učitelé, žák, asistent pedagoga, školní asistent atd.) 
Poradenství ve výchově a vzdělávání žáků se SVP 
Speciálněpedagogická diagnostika, diagnostika speciálních potřeba z pozice pedagoga 
Žák se zrakovým postižením 
Žák se sluchovým postižením 
Žák s mentálním postižením 
Žák s narušenou komunikační schopností 
Žák s tělesným postižením, chronickou nemocí 
Žák s poruchou autistického spektra 
Žáci s odlišným mateřským jazykem 
Žáci nadaní a mimořádně nadaní 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura:  

Lechta, V., & Hubáčková, T. (2016). Inkluzivní pedagogika. Portál. 

Petty, G, & Kovařík, Š. (2002). Moderní vyučování. Portál. 

Bittmannová, L. (2019). Speciálněpedagogické minimum pro učitele: co dělat, když do třídy přijde žák se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Pasparta. 

Fischer, S., Škoda, J., Svoboda, Z., & Zilcher. L. (2014).  Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se 
specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální. Triton. 

Doporučená literatura: 



  

Bartoňová, M., Vítková, M., Bočková, B., Bytešníková, I., Hloušková, L., Horáková, R., Kopečný, P. 
Lazarová, B., Opatřilová, D., Pančocha, K., Pipeková, J., Pol, M., Slepičková, L., Trnková, K., & 
Zámečníková, D. (2016). Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in 
schools and society as an interdisciplinary issue. Masarykova univerzita. 

Zilcher, L., & Svoboda, Z. (2019). Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků. Grada. 

Hájková, V., Strnadová, I., Vítková, M., & Horká, H. (2010). Inkluzivní vzdělávání: zaměření na speciální 
vzdělávací potřeby - kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve výchově - kompetence inkluzivního 
pedagoga - poznatky z výzkumných šetření - případová studie školy - diagnostika a poradenství - 
spolupráce s rodinou. Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 6p+3s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou 
k samostudiu poskytnuty výukové materiály a studijní opora. 
 

 
 
 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Obecná didaktika 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

ústní zkouška 

 

Garant předmětu doc. Mgr. Alena Nohavová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % přednášející 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (50 % přednášející), PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (50 % přednášející, 100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Portál. 
Skalková, J. (2007). Obecná didaktika: Vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy 
vyučování. Grada. 
 
Doporučená literatura: 
Valisová, A., & Kasíková, H. (2007). Pedagogika pro učitele. Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 6p+3s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogicko psychologická praxe 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+104c hod.  104 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Doklady o účasti na praxi. Portfolio. 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede cvičení 

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

 

Stručná anotace předmětu  

V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané střední školy. Pod vedením fakultního garanta a 
uvádějícího učitele se zaměří na poznávání a reflexi komunikace učitele s žákem, se třídou. Cílem bude učit 
se identifikovat učitelovy komunikační a vztahové strategie, popsat na příkladu učitelovy podpory 
konkrétnímu žákovy mechanismy jeho práce s žákem ve smyslu podpory procesu učení.  
Dále se buď může zapojit do asistování podpory vybranému žákovi při vyučování, nebo se může účastnit 
doučování žáka/žáků po vyučování, či zorganizovat pro žáky volnočasovou aktivitu vztahující se ke 
specializaci. 
Záznamy hospitací, přípravy na asistování žákovi, doučování žáka nebo zorganizování volnočasové aktivity a 
reflexi svého působení na vybrané škole zpracuje student do portfolia. 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kratochvílová, J., & Svojanovský, P., et al. (2020). Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 
Masarykova univerzita. 
Valisová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011). Pedagogika pro učitele. Grada. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 4 týdny hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teoretický základ učitelství 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+26s hod.  52 kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

kombinovaná 
zpracování seminárního projektu, aktivní účast na přednáškách a 
seminářích 

 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 50 % přednášející 

Vyučující Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 50 % přednášející, 100 % vede 
semináře), prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (50 % přednášející) 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět uvádí studenty učitelských oborů do teoretických základů profese, a to ve vazbě na aktuální poznatky 
pedagogiky, srovnávací pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, speciální pedagogiky a pedagogicko-
psychologické diagnostiky. Cílem předmětu je prohloubit teoretické poznatky, rozpracovávat pedagogické a 
psychologické aspekty osobní teorie vyučování, propojit témata jednotlivých výše uvedených oborů a 
podpořit utváření profesního vidění budoucích učitelů. Předmět se sestává ze dvou komponent, 
organizovaných jako přednášky a semináře. 
 
Kapitoly z pedagogiky 
I. Alternativní pedagogické systémy 
Alternativní pedagogika v ČR, učitel v alternativní škole 
II. Srovnávací pedagogika 
Vzdělávací systém v ČR, jeho vývoj a současný model, perspektivní trendy 
Vzdělávací systém na Slovensku, Polsku a Rakousku - současné modely a trendy 
Vzdělávací systémy ve dalších vybraných zemích Evropy - modely progresívní školy 
III. Pedeutologie 
Proměny profese učitele, modely přípravného vzdělávání v ČR a ve světě, požadavky na učitele 
Nástup do profese, modely profesní podpory, uvádějící učitel 
Vedení a řízení ve škole, týmová práce, kooperativní činnosti učitele 
Profesní rozvoj učitele, systém DVPP 
 
Kapitoly z pedagogické a školní psychologie 
Učení žáka z pohledu kognitivních, emočních a motivačních faktorů. 
Seberegulované učení. 
Sociálně psychologický kontext učení a vyučování (dynamika školní třídy, interakce a komunikace ve výuce, 
hodnocení). 
Učitel, jeho profesní já a jeho interakce s ostatními aktéry vzdělávání). 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Korthagen, F. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Paido. 



  

Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a 
vzdělávání. Grada. 
Potměšil, M. (2018). Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. Univerzita Palackého v Olomouci.  
Vašutová, J. (2007). Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. Univerzita Karlova v Praze, 
Pedagogická fakulta. 
 
Doporučená literatura: 
Dweck, C. S. (2017). Nastavení mysli: Nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál (K. 
Ešnerová, Přel.). Jan Melvil Publishing. 
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel: Příprava na profesi. Grada. 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených: Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem (J. 
Zemlová, Přel.). 
Hanušová, S., Janík, T., Janík, M., Mareš, J., Ježek, S., Uličná, K., Píšová, M., Kohoutek, T., & Minaříková, E. 
(2017). Chtějí zůstat nebo odejít?: Začínající učitelé v českých základních školách. Masarykova univerzita. 
Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Gaudeamus. 
Kendíková, J. (2018). Rok I.: Změny v legislativě na příkladech ze školní praxe. Pasparta. 
Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Grada. 
Kyriacou, C. (2012). Klíčové dovednosti učitele: Cesty k lepšímu vyučování (D. Dvořák & M. Koldinský, Přel.; 
Vyd. 4). Portál. 
Málková, G. (2009). Zprostředkované učení: Jak učit žáky myslet a učit se. Portál. 
Mareš, J. (2015). Pedagogická psychologie. Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 9p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktická agenda budoucího učitele 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s hod.  26 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet + kolokvium Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

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

 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede semináře 

Vyučující PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět uvádí studenty učitelských oborů do základních profesních činností učitele ve škole a do legislativních 
souvislostí profese, a to ve vazbě na praxi a aktuálně platnou legislativu. Prakticky pracují s dokumenty a 
administrativními podklady, které v praxi potkají, seznámí se s tvorbou posudků na žáka, se slovním 
hodnocením. Během seminářů navštíví vybranou alternativní školu, speciální školu a diagnostický ústav, 
diskutovat budou se zástupcem ČŠI. Cílem předmětu je prohloubit porozumění činnostem učitele, procvičit 
jejich praktickou podobu a dotvořit pohled na výkon profese v praxi. 
Předmět se sestává ze tří komponent: Kapitoly ze školské legislativy a managementu, Praktická agenda 
třídního učitele, Komunikace s poradenským systémem. 
 
Kapitoly ze školské legislativy a managementu 
1. - 2. Právní normy - obecné - Zákoník práce a občanský zákoník ve vazbě na učit. profesi 
3. - 4. Zákon o pedag. pracovnících, Vyhláška o škol. por. službách aj. 
5. Práva a povinnosti učitele, GDPR ve škole 
6. Práva a povinnosti žáka, Práva a povinnosti rodiče 
7. Zřizovatel školy a jeho kompetence, struktura nadřízených orgánů, MŠMT, Školský výbor Parlamentu 
8. Ředitel školy, Rada školy, kompetence ředitele 
9. ČŠI a její kompetence 
10. Další výchovná zařízení, sociální odbor a jejich součinnost se školou a učitelem 
11. Odbory, profesní komory, učitelské komunity 
Praktická agenda třídního učitele 
1. Třídnictví jako specifická role učitele, snaha o hlubší poznání žáka, třídy, agenda třídního učitele, třídní 
rituály 
2. Způsoby organizování rozmanitých forem spolupráce s rodiči 
3. Učitelovy administrativní úkoly ? třídní kniha, výkazy, školská matrika, elektronické systémy hodnocení 
4. - 5. Třídnické hodiny a jejich vedení (ve vztahu k prevenci negativních vztahů v kolektivu) 
6. - 7. Závěr, prezentace studentů. 
Komunikace s poradenským systémem, OSPOD 
1. - 2. Limitace komunikace s vnějšími partnery, hranice zodpovědnosti, ohlašovací povinnost 
3. - 4. Možnosti OSPOD ve vztahu ke škole 
5.  6. Zprávy a doporučení z poradenského systému, jak je číst, jak je využít 
7. - 8. Vypracování podpůrného opatření na základě doporučení ze ŠPZ 



  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Švec, V., Šimoník, O., & Filová, H. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Masarykova univerzita. 
 
Doporučená literatura: 
MŠMT ČR. Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. https://www.msmt.cz/file/55355/download/ 
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. http://portal.gov.cz 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. (2014). Zákon č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. (2014).  
Zákon. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. (2014). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

 
  

https://www.msmt.cz/file/55355/download/


  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technologie ve vzdělávání 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích. Vypracování a prezentace 5 zápočtových 
projektů z oblasti vektorové a bitmapové grafiky, tvorby a zpracování 
videozáznamu a tvorby výukových aplikací pro interaktivní tabuli. 

 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede semináře 

Vyučující PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi počítačových technologií v práci učitele a vybavit 
je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální a interaktivní povahy. 
 
Technologie ve vzdělávání, základní formy použití ve výuce a v učení 
Interaktivní tabule, ovládání, kreslení a psaní na tabuli, nastavení a kalibrace 
Prezentování pomocí interaktivní tabule, portály na podporu interaktivní výuky 
Tvorba vlastních výukových materiálů v prostředí Smart Notebook, využití doplňku Smart Lab (šablony aktivit) 
a Smart Response (tvorba testů a kvízů). Využití žákovských mobilních zařízení. 
Tablety při výuce, možnosti a omezení tabletů, ovládání, výukové aplikace pro tablety 
Interaktivní učebnice, portály s i-učebnicemi, ovládání učebnice a její kustomizace 
E-learningové, testovací a komunikační systémy pro podporu distanční výuky - systém Moodle, MS Teams, MS 
Forms, Kahoot. 
Digitální fotografie, pořízení, zpracování a editace, přenos fotografií do PC 
Bitmapová grafika, práce s výřezem, export, formáty grafických souborů 
Vektorová grafika, kreslení grafických objektů, vrstvy, úpravy objektů 
Úpravy a přizpůsobení stažených výukových materiálů v grafickém editoru 
Záznam digitální kamerou, přenos videa do PC 
Editace videa, střih, titulky, externí zvuk, mix zvuku, export videa, videoformáty 
Prezentace zápočtových projektů na didaktické učebně 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=29,  
heslo: technologie 

 
 

https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=29


  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tvorba učebních textů 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+39s hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Zpracování oborově didaktického textu pro výuku odborných předmětů, 
jeho evaluace a ověření v edukační praxi. 

 

Garant předmětu doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede seminář 

Vyučující doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (100 % vede seminář) 

 

Stručná anotace předmětu  
 

Obsahem předmětu je shrnutí teoretických poznatků v oblasti kurikula odborných předmětů na SŠ v 
návaznosti na tvorbu vlastních výukových materiálů, ať již tištěných nebo elektronických. Výsledkem práce v 
rámci předmětu bude příprava takového materiálu, který bude respektovat aktuální poznatky odborného 
předmětu a jeho didaktiky v návaznosti na potřeby společnosti ve smyslu cílového profilu absolventa 
jednotlivého typu školy spolu s jeho kompetencemi. Přípraven bude materiál, který umožní studentům SŠ 
poznat odborný předmět z jiného pohledu, především jako vhodnou metodu pro řešení problémů z různých 
oborů i z běžného života, poznávat nové pojmy v praktických činnostech při experimentování, názorném 
modelování, shromažďování, třídění a vyhodnocování informací a dat. Budeme klást důraz na požadavky 
aktuálních dokumentů v oblasti vzdělávání v České republice i ve světě. Student se seznámí mimo jiné s 
metodou genetické paralely, metodou problem solving, s výzkumem učebnic, se zákonitostmi pojmotvorného 
procesu a možnostmi lineárního a cyklického uspořádání učiva v učebních textech. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 

Základní literatura: 
Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci. 
Orbis scholae, 2(1), 67-81. 
Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Paido. 
Bloom, B. S. (ed.), Englenhart, D., Fursdt, E. J., Hill,W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of Educational 
Objectives. The Clasifications of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain.. David Mc Key Company. 
Hiebert J. S., Grows, D. A. (2007). The effects of classroom mathematics teaching on students´ learning. In 
F.K. Lester, Jr. (ed.): Second Handbook of research on mathematics teaching and learning. Information Age 
Publishing. 
Coyle, D. (1999). Theory and planning for effective classrooms: Supporting students in content and language 
integrated learning contexts. Learning through a foreign language: Models, methods and outcomes. 
Knecht., P., Janík, T. a kol. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Paido. 
Učebnice pro SŠ 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+9s hodin  



  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou 
k samostudiu poskytnuty výukové materiály.  
Ukázka studijní opory je v příloze. 

  



  

 
 
 
  
  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk-četba odborných textů 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

- aktivní práce v semináři 
- vytvoření portfolia pěti relevantních textů v konkrétním oboru 
- krátké písemné shrnutí jednoho z nich 
- vytvořený slovníku základních pojmů na základě pěti vybraných textů 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede semináře 

Vyučující doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D. (100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je rozvoj čtenářských dovedností studentů vázaných přímo na jejich obor, tedy rozvoj čtení v 
rámci anglického jazyka chápaného jako ESP - English for specific purposes. Studenti v předmětu se naučí 
vyhledávat relevantní texty pro jejich konkrétní obor, naučí se shrnou obecně jejich obsah a vyhledat konkrétní 
informace a kromě toho budou vytvářet slovníček klíčových oborových pojmů na základě přečtených textů. 
 
1-2 Angličtina pro specifické účely, význam čtenářských dovedností v ESP 
3-4 Zdroje textů, vyhledávání textů 
5-6 Vyhledávání hlavních myšlenek a konkrétních informací 
7-8 Klíčová slovní zásoba v ESP 
9-10 Písemné shrnutí textu 
11-13 Praktická cvičení 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for specific purposes: A learning-centred approach (1. vyd.). 
Cambridge University Press. 
Paltridge, B., & Starfield, S. (2012). The handbook of English for specific purposes. Malden, Ma. Wiley-
Blackwell. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná učitelská příprava 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+52s hod.  65 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet + zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

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

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející 

Vyučující PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět se skládá ze dvou hlavních okruhů: praktikum pedagogicko-psychologických dovedností a inkluzivní 
didaktika. Cílem předmětu je reflexe zkušenosti z praxe, nahlížení na ni z hlediska výše uvedených okruhů a 
hledání alterací. To je uskutečňováno pomocí tzv. analýzy pedagogických situací, metodiky 3A v rámci "akčního 
výzkumu". 
 
Student rozvíjí schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe, kritický přístup k překládaným 
postupům, využití aktivní reflexe a rozboru vlastní práce. Studenti využívají poznatky z předmětu Teoretický 
základ učitelství a nyní na ně nahlížejí z hlediska praxe. 
 
Obsah teoretického základu k seminářům tvoří konkrétní pojetí "akčního výzkumu": 
- analýza pedagogických situací - obsahově zaměřené zkoumání výuky a kvality učebního prostředí pomocí 
tzv. metodiky 3A 
 
Obsah praktikum pedagogicko-psychologických dovedností: 
- evaluace a autoevaluace studenta/žáka 
- hodnocení ve škole 
- nevhodné chování žáků 
- komunikace na všech úrovních v systému školy 
- spolupráce v systému školy 
 
Obsah inkluzivní didaktika: 
- inkluzivní pedagogika jako vzdělávací (edukační) koncept 
- základní vymezení inkluzivní didaktiky 
- jednotliví činitelé inkluzivní edukace (žák, učitel, další pedagogičtí pracovníci) 
- didaktické zásady inkluzivní edukace 
- formy a metody inkluzivní edukace 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 



  

Janík, T. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 
Masarykova univerzita. 
Lazarová, B. (2008). Netradiční role učitele: O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Paido. 
Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky: Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Portál. 
Mertin, V., & Krejčová, L. (2016). Metody a postupy poznávání žáka: Pedagogická diagnostika. Wolters 
Kluwer. 
Rollnick, S., Rutschman, R., & Kaplan, S. G. (2017). Motivační rozhovory ve škole (H. Antonínová, Přel.). 
Portál. 
 
Doporučená literatura: 
Havlík, R. (1998). Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Pedagogická fakulta UK. 
Hayes, N. (2011). Základy sociální psychologie (I. Štěpaníková, Přel.). Portál. 
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Portál. 
Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. Grada. 
Jedlička, R., Slavík, J., & Koťa, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele: Psychologie ve výchově a 
vzdělávání. Grada. 
Lašek, J. (2012). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Gaudeamus. 
Mertin, V., & Krejčová, L. (2020). Výchovné poradenství. Wolters Kluwer. 
Slaměník, I., Komárková, R., & Výrost, J. (2008). Aplikovaná sociální psychologie. Grada. 
Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: Východiska a nové metody pro praxi. Portál. 
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Portál. 
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Karolinum. 
Vítková, M. (2004). Integrativní speciální pedagogika: Integrace školní a sociální. Paido. 
Vodáčková, D. (2002). Krizová intervence. Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 12p+12s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogicko psychologická reflexe praxe I. 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s hod.  13 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

portfolio - dotazníky reflektující praxi, rozhovor s pracovníkem ze školního 
poradenského pracoviště. 

 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

25 % vede semináře 

Vyučující Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (25 % vede semináře) a učitelé z praxe 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu Pedagogicko psychologická reflexe praxe I je prohloubení reflektivních a sebereflektivních 
dovedností potřebných pro práci učitele. Sebereflexe je postavená na uvědomění si toho, na čem studenti 
mohou budovat svoji učitelskou praxi a zároveň toho, co potřebují ještě pro učitelskou profesi rozvinout a 
stanovení si plánu tohoto rozvoje. Pomocí reflexe se student učí analyzovat praxi (procesy výuky) tak, aby bylo 
možné ji hodnotit, navrhovat její zlepšení a návrhy zdůvodňovat. 
Součástí předmětu je i seznámení s poradenskými službami ve škole. Ty jsou obvykle zajišťovány výchovným 
poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem, školním speciálním pedagogem. 
Cílem rozhovoru s těmito pracovníky je prohloubit povědomí o školním poradenském pracovišti. 
 
 
Základní okruhy: 
- reflexe, sebereflexe, autonomní hodnocení vlastní výuky 
- systém školního poradenského pracoviště 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Dwecková, C. (2017). Nastavení mysli. J. Melvil.  
Knotová, D. (2014). Školní poradenství. Grada.  
Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Portál. 
 
Doporučená literatura: 
Štech, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

 
 
 
  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k diplomové práci I 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s hod.  13 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

 splnění požadavků vedoucího práce 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % vede seminář 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. a vedoucí prací 

 

Stručná anotace předmětu  

V rámci předmětu jsou studentovi poskytnuty základní informace ke zpracování diplomové práce. Během 
spolupráce s vedoucím diplomové práce budou stanoveny jednotlivé náležitosti závěrečné práce jak z hlediska 
obsahu, tak i z hlediska formálních aspektů textu, proběhne rešerše literárních a elektronických zdrojů. 
Hlavní okruhy: 
- Co je to diplomová práce, její etické aspekty. 
- Základní požadavky na diplomovou práci, formální náležitosti. 
- Stavba textu, kapitoly. 
- Stanovení tématu a cílů. 
- Teoretická část práce. 
- Citace, odkazy. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
Šanderová, J. (2007). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON. 
Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Portál. 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

  



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika pedagogicko psychologických předmětů I. 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.  39 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

portfolio: (a) vyplněné dotazníky a jejich reflexe (proč chci být učitelem, 
jaký jsem učitel, učitelovo pojetí výuky), (b) tvorba metodických materiálů 
pro výuku; závěrečný test 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášejicí, 100 % vede semináře 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (100 % přednášejicí, 100 % vede 
semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět je orientovaný nejprve metodicky, kdy jsou studenti seznámeni s vyučovacími metodami pro výuku 
pedagogiky a psychologie, následně probíhá úvod do didaktického uvažování o výuce pedagogiky a 
psychologie na středních školách. 
 
Hlavní okruhy: 
- učitelovo pojetí výuky 
- cíle výuky (obecné vzdělávací cíle, (funkční) gramotnost) 
- vyučovací metody 
- úvod do didaktiky psychologie a komparace s didaktikou pedagogiky 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Janík, T. Didaktika obecná a oborová: pokus o vymezení a systematizaci pojmů. Masarykova univerzita.  
Nohavová, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích.  
Sokolová, L. (2015). Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja. 
Univerzita Komenského v Bratislave.  
Sokolová, L., Lemešová, M., Masaryk, R., Kanisová, D., Bašnáková, J., & Kostovičová, L. (2013). Psychológia v 
sekundárnom vzdelávaní. Univerzita Komenského v Bratislave.  
Vašutová, M., & Ježková, V. (2015). Didaktika psychologie: vybrané kapitoly. Ostravská univerzita.  
Švec, V., Nehyba, J., & Svojanovský, P. et al. (2016). Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 
Masarykova univerzita. 
 
Doporučená literatura: 
Kosíková, V. (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Grada.  
Vališová, A., & Kasíková, H. (2007). Pedagogika pro učitele. Grada.  
Vališová, A., Singule, F., & Valenta, J. (1990). Didaktika pedagogiky. Univerzita Karlova.  
Šturma, J. (1989). Didaktika pedagogiky. Amadeus.  
Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod. Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 



  

Rozsah konzultací (soustředění) 0p+18s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
 



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika ekonomických předmětů I 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.   kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

 Studenti na základě individuálního zadání vypracují seminární práce 
zaměřené na hodnocení a přípravu kurikul, tematických plánů. 
Každý student zpracuje přípravu na modelovou výukovou hodinu, 
odprezentuje ji, event. vytvoří didaktickou pomůcku pro potřeby dané 
hodiny. 

 

Garant předmětu doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející, 100 % vede semináře 

Vyučující doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z didaktiky obecné v ekonomických předmětech. Pro 
jednotlivé disciplíny ekonomických předmětů se studenti naučí formulovat a nalézat vhodné formy, postupy 
a cíle vyučování. Ve výuce budou na praktických příkladech aplikovány didaktické zásady: 1. zásada 
výchovného vyučování, zásada vědeckosti, zásada spojení teorie s praxí, zásada individuálního přístupu, 
zásada názornosti, zásada uvědomělosti, zásada aktivity, zásada přiměřenosti, zásada soustavnosti a zásada 
trvalosti. 
 
Přednášky: 
1. Začlenění ekonomických předmětů do výuky; 
2. Rámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy; 
3. Příprava kurikula předmětů a mezipředmětové vztahy; 
4. Transformace učiva; 
5. Metodiky a didaktiky ekonomických předmětů; 
6. Tvorba přípravy na hodinu; 
7. Příprava a používání didaktických pomůcek; 
8. Příprava a použití didaktické techniky; 
9. Problematické situace ve výuce ekonomických předmětů; 
10. Aplikace didaktických zásad. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Tomčík, J. (2015). Didaktika ekonomie. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II. 
Krpálek, P., Krpálková Krelová K. (2017). Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů. Praha: VŠE. 
MŠMT. Rámcové vzdělávací programy. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+18s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

https://rvp.cz/


 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

  



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika technických předmětů I. 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.  39 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

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

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

75 % přednášející, 75 % vede semináře 

Vyučující doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (75 % přednášející, 75 %vede semináře), 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (25 % přednášející, 25 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

 
Předmět vychází ze základních odborných technických znalostí a obecné didaktiky. Posluchači si prohloubí již 
dříve získané poznatky a dovedou je aplikovat do výuky technických oborů na SŠ. Studenti získají praktické 
dovednosti didaktické analýzy učiva, projektové výuky a metodiky výuky technických předmětů na SŠ. Součástí 
semináře jsou "mikrovýstupy" na zadané téma. Posluchač/ka si v průběhu studia disciplíny vede portfolio 
svých didaktických materiálů. 
 
1. Didaktika technické výchovy jako vědecká disciplína  
2. Výuka technických oborů v ČR  
3. Výuka technických oborů v zahraničí  
4. Řešení přípravy výuky v technických předmětech na SŠ  
5. Rozvíjení diagnostických a učitelských kompetencí v technických oborech na SŠ 
6. Sebereflexe a evaluace učitele technických oborů na SŠ 
7. Trendy a modernizace v technice a technických oborech 
8. Motivace a hodnocení studentů v technických oborech na SŠ  
9. Informační a komunikační technologie při výuce technických oborů 
10. Základy technické dokumentace a komunikace v technických oborech na SŠ 
11. BOZP ve školních dílnách a jiných technických pracovištích 
12. Správa školních dílen 
13. Hospitace v hodině technických předmětů/dílnách na SŠ 
14. Závěrečné rozbory - vyhodnocení cvičení 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Friedmann, Z. (2001). Didaktika technické výchovy. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 



 

Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., & Havelka, M. (2004). Didaktika strojírenských a elektrotechnických 
předmětů. Univerzita Palackého. 
Mošna, F. (1992). Didaktika technické výchovy 1 a 2. Karolinum. 
Učebnice: Technické práce, Praktické činnosti, Dějiny techniky a metodické příručky k učebnicím. 
 
Doporučená literatura: 
Fenclová, J. (1984). Didaktické myšlení a jednání učitele. SPN. 
Kropáč, J., & Kubíček, Z. (1996). Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů Univerzita Palackého. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+18s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály. 
Studijní opora - https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQA606CXb5TIY0f6?e=mcILXg   

 
  

https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQA606CXb5TIY0f6?e=mcILXg


 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika zdravotnických předmětů I 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.  39 Kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

90 % docházka, aktivita, samostatnost a spolupráce studenta na zadaných 
úkolech a seminářích. 
Ústní zkouška 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející 

Vyučující Mgr. Lenka Šedová, Ph.D. 100 % vede semináře 

 

  

Anotace předmětu: 
Předmět je zaměřen na aplikaci teoretických poznatků a praktických dovedností z obecné didaktik v případě 
teoretického a praktického vyučování v odborných učebnách a na klinickém pracovišti. Dále je zaměřen na aplikaci 
teoretických poznatků a praktických dovedností z didaktiky v rámci vedení a edukace týmu zdravotně – sociálních 
pracovníků. Student/ka je seznámen/a i s novou rolí vyučujícího na klinických pracovištích  – mentor/ka. 
 
Obsahové zaměření: 

1. Očekávání klinických pracovišť, studentů a vyučujících 
2. Vyučovací prostředí odborné učebny, klinického pracoviště 
3. Role učitele, školní sestry, mentorky v praktické výuce 
4. Interaktivní proces  při výuce      
5. Nové vyučovací metody 
6. Supervize 
7. Sebereflexe 
8. Vedení výuky na klinickém pracovišti, koučink 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Beneš, M. (2008). Andragogika. Grada. 
Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika. Portál. 
Kasíková, H. (2010). Kooperativní učení, kooperativní škola. Portál. 
Kuberová, H. (2010). Didaktika ošetřovatelství. Portál. 
Málková, G. (2009). Zprostředkované učení: Jak učit žáky myslet a učit se. Portál. 
Petty, G. (2013). Moderní vyučování (J. Foltýn, Přel.). Portál. 
Skalková, J. (2007). Obecná didaktika: Vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 
Grada. 
Zormanová, L. (2012). Výukové metody v pedagogice: Tradiční a inovativní metody, transmisivní a 
konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Grada. 
 
Doporučená literatura: 
Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod. Grada. 



 

Kyriacou, C. (2012). Klíčové dovednosti učitele: Cesty k lepšímu vyučování (D. Dvořák & M. Koldinský, Přel.; Vyd. 
4). Portál. 
Rohlíková, L., & Vejvodová, J. (2012). Vyučovací metody na vysoké škole: Praktický průvodce výukou v prezenční i 
distanční formě studia. Grada. 
Špirudová, L. (2015a). Doprovázení v ošetřovatelství I: Pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro 
pacienty. Grada. 
Špirudová, L. (2015b). Doprovázení v ošetřovatelství II: Doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační 
proces, supervize. Grada. 
Závodná, V. (2006). Pedagogika v ošetrovatel’stve. Martin: Osvěta. 
Pedagogické časopisy: Pedagogika, Moderní vyučování, Pedagogická orientace. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+18s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučující předá telefonní a e-mailový kontakt a využívá školní e-mailovou adresu studentů. 
Ukázka studijní opory je v příloze. 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická praxe pedagogicko psychologických předmětů I. (průběžná) 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+65c hod.  65 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

realizovat výuku na střední škole a provést didaktický rozbor 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50 % vede cvičení 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. a vyučující na praxi 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem průběžné praxe je realizovat výuku na střední škole a provést didaktický rozbor. V předmětu student 
prokazuje, že je schopen navrhnout a vytvořit takové učební úlohy, které jsou promyšlené z ontodidaktického 
a psychodidaktického hlediska. Jejich účinnost ověřuje přímo ve výuce, při které sleduje kognitivní změny 
žáků. 
 
Realizovaná výuka a její rozbor je hodnocen z těchto hledisek: 
1) Všímavost k učebnímu prostředí (a její hloubka) 
2) Přemýšlení o výuce: užití modelu hloubkové struktury výuky 
3) Přemýšlení o sobě v dané situaci 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Nohavová, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích.  
Sokolová, L. (2015). Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja. 
Univerzita Komenského v Bratislave. 
 
Doporučená literatura: 
Kosíková, V. (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Grada.  
Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod. Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+0s+65c hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická praxe ekonomických předmětů I. (průběžná) 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+65c hod.  65 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Požadavky k zápočtu: 
Studenti na základě individuálního zadání vypracují seminární práce 
zaměřené na hodnocení a přípravu kurikul, tematických plánů. 
Každý student zpracuje přípravu na modelovou výukovou hodinu, 
odprezentuje ji, event. vytvoří didaktickou pomůcku pro potřeby dané 
hodiny. 

 

Garant předmětu doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % cvičení 

Vyučující doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová ve spolupráci s Kariérním centrem 
EF JU 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z didaktiky obecné v ekonomických předmětech v 
rámci konkrétní praxe na partnerské škole. 
 
Obsah: 
1. Začlenění ekonomických předmětů do výuky; 
2. Rámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy; 
3. Příprava kurikula předmětů a mezipředmětové vztahy; 
4. Transformace učiva; 
5. Metodiky a didaktiky ekonomických předmětů; 
6. Tvorba přípravy na hodinu; 
7. Příprava a používání didaktických pomůcek; 
8. Příprava a použití didaktické techniky; 
9. Problematické situace ve výuce ekonomických předmětů; 
10. Aplikace didaktických zásad. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
MŠMT. Rámcové vzdělávací programy. 
 
Doporučená literatura: 
Tomčík, J. (2015). Didaktika ekonomie. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II. 
Krpálek, P., Krpálková Krelová K. (2017). Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů. Praha: VŠE. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+0s+65c hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

https://rvp.cz/


 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická praxe technických předmětů I. (průběžná) 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+65c hod.  65 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Výstupem této praxe je přehledný zápis o průběhu vyučovací hodiny, 
případně fotodokumentace prováděných činností, obrazu tabule a dalších 
didaktických prostředků. Tyto materiály budou sloužit jako podklady pro 
hodnocení a splnění praxe a budou součástí studentova portfolia. 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

75 % vede cvičení 

Vyučující doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (75 % vede cvičení), Mgr. Vladimír Vochozka, 
Ph.D. (25 vede cvičení) 
 

 

Stručná anotace předmětu  

Student v průběhu této praxe získá schopnost zaznamenat a rozlišit jednotlivé fáze vyučovací hodiny včetně 
interpretace vyučovaného tématu. Dále si rozvíjí dovednost přípravy a vedení vyučovací hodiny a její 
následnou didaktickou analýzu. 
 
1. Seznámení s náplní semináře, podmínky pro udělení zápočtu, kontakt na vedoucího semináře a konzultační 
hodiny. Pravidla chování studentů PF na cvičné škole, seznámení s uvádějícím učitelem, charakteristika 
třídního kolektivu. Seznámení probíraným tematickým celkem a používanými učebnicemi. Hospitace + 
didaktický rozbor hodiny. 
2. - 14. Analýza učiva, příprava vyučovací hodiny, vlastní výuka, didaktický rozbor odučené vyučovací hodiny.   

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., & Havelka, M. (2004). Didaktika strojírenských a elektrotechnických 
předmětů. Univerzita Palackého. 
Kropáč, J., & Kubíček, Z. (1996). Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. Univerzita Palackého.  
Vaněček, D. (2016). Didaktika technických odborných předmětů. České vysoké učení technické v Praze. 
 
Doporučená literatura: 
Kropáč, J. (1998). Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. Univerzita 
Palackého, Pedagogická fakulta. 
Podlahová, L. (2002). Ze studenta učitelem: Student - praktikant - začínající učitel. Univerzita Palackého, 
Pedagogická fakulta. 
Šed̕ová, K., Šalamounová, Z., & Masarykova univerzita v Brně (Ed.). (2016). Jak se učitelé učí: Cestou 
profesního rozvoje k dialogickému vyučování (Vydání první). Masarykova univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+0s+65c hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Studijní opora - https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQA606CXb5TIY0f6?e=mcILXg 

https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQA606CXb5TIY0f6?e=mcILXg


 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická praxe zdravotnických předmětů I (průběžná)  

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s  
+65c  

hod.  65 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

realizace výuky na střední škole a provedení didaktického rozboru, 
portfolio 

 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % vede cvičení 

Vyučující vyučující na praxi 

Stručná anotace předmětu  

Anotace:   

Cílem průběžné praxe je realizovat výuku na střední škole a provést didaktický rozbor. V předmětu student 
prokazuje, že je schopen navrhnout a vytvořit takové učební úlohy, které jsou promyšlené z ontodidaktického 
a psychodidaktického hlediska. Jejich účinnost ověřuje přímo ve výuce, při které sleduje kognitivní změny 
žáků. 

Získané znalosti a dovednosti: profesní kompetence. 

Student: 

-připraví plán vyučovacího celku 
- provede diagnostiku studenta před zahájením výuky 
-zajistí pracovní prostředí 
-prování demonstraci a instruktáž 
-prování hodnocení znalostí, dovedností a postojů studenta 
-využívá reflexi 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Gurková, E., & Zeleníková, R. (2017). Klinické prostředí v přípravě sester: Organizace, strategie, hodnocení. 
Grada. 
Venglářová, M. (2013). Supervize v ošetřovatelské praxi. Grada. 
 
Doporučená literatura: 
Kuberová, H. (2010). Didaktika ošetřovatelství. Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+0s+65c hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Konzultace a veškerá další komunikace s vyučujícím bude probíhat prostřednictvím e-mailu, dále MS Teams.  

 
 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogicko psychologická reflexe praxe II. 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s hod.  13 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

dotazník 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

25 % vede semináře 

Vyučující Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (25 % vede semináře) a učitelé 
z praxe 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu Pedagogicko psychologická reflexe praxe II je prohloubení reflektivních a sebereflektivních 
dovedností potřebných pro práci učitele. To je realizováno prostřednictvím dotazníku profesních 
kompetencích učitelů SŠ. 
 
Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 
 
 
 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kratochvílová, J., Svojanovský, P., et al. (2020). Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 
Masarykova univerzita. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

 
  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebereflektivní seminář 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

docházka na obě části blokové výuky, domácí příprava 

 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede seminář 

Vyučující Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (100 % vede seminář) 

 

Stručná anotace předmětu  

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kolář, J. (2013). Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Muni Press. 
Kyriacou, C., Dvořák, D., Koldinský, M., & Davies, N. (1996). Klíčové dovednosti učitele: Cesty k lepšímu 
vyučování. Portál. 
Valenta, J. (2003). Učit se být: Témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a SŠ. Aisis. 
 
Doporučená literatura: 
Nakonečný, M. (2009). Psychologie osobnosti (2. přepracované a rozšířené). Academia. 
Pekarová, A. (2007). Rozhodujeme se zodpovědně a jednáme eticky: Tematický okruh osobnostní a sociální 
výchovy -Hodnoty, postoje, praktická etika. Projekt Odyssea. 
Smékal, V. (2009). Pozvání do psychologie osobnosti: Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Barrister & Principal. 
Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. AISIS. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k diplomové práci II 

Typ předmětu  doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s hod.  13 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

 splnění požadavků vedoucího práce 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % vede seminář 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. a vedoucí prací 

 

Stručná anotace předmětu  

Seminář poskytuje další informace potřebné ke zpracování kvalitní diplomové práce. Obsah kurzu je 
zaměřen především na obsahové aspekty textu, na jeho stavbu, provázanost a kritické zhodnocení kvality 
výstupů autorem. 
 
Hlavní oblasti předmětu: 
- Shrnutí základních východisek přípravy práce. 
- Kritické zhodnocení zvolené metodologie. 
- Kritéria kvality prací (srovnání, ukázky). 
- Rozbor obsahu práce (osnova a provázanost textu). 
- Zpracování jednotlivých částí textu. 
- Formulace závěru práce a diskuse. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
Šanderová, J. (2007). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON. 
Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Portál. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie práce a řízení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

dílčí projekty k tématům, prezentace výzkumů, portfolium firmy 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející, 100 % vede semináře 

Vyučující PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. (100 % přednášející, 100 % vede 
semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je vybavit studenty základní orientací aplikované psychologické disciplíny, která se zabývá 
psychickou regulací pracovní činnosti v organizačních podmínkách. K základnímu profilu předmětu patří 
témata - historie a současný rozvoj aplikované disciplíny, pojetí podnikové kultury a identity, řízení lidských 
zdrojů, pojem leadershipu, motivace a postoje k práci, pracovní výkonnost, spokojenost a způsobilost k 
pracovní pozici, pracovní zátěž a celková sociální komunikace uvnitř firmy a mimo ní. Součástí jsou témata 
z psychologie reklamy, průzkumu trhu a dopravní psychologie. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Bedrnová, E., Nový, I., et. al. (2007). Psychologie a sociologie řízení. Management Press. 
Buchtová, B. (2002).  Nezaměstnanost – psychologický, ekonomický a sociální problém. Grada. 
Gillernová, I., Rymeš, M., et al. (2011). Psychologické aspekty změn v České republice. Grada. 
Kebza Vl., et. al. (2012). Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích. Grada.  
Hroník, F. (2007).  Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Grada. 
Kociánová, R. (2010). Personální činnosti a metody personální práce. Grada. 
Lisá, E., & Hubáčková, T. (2019). Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů. Portál. 
Novák, T., & Capponi, V. (2010). Asertivní komunikace. Grada. 
Procházka, J., et al. (2013). Psychologie efektivního leadershipu. Grada. 
Štikar, J., Rymeš, M., Riedl, K., & Hoskovec, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Karolinum. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+6s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou 
k samostudiu poskytnuty výukové materiály.  

 
 
 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika pedagogicko psychologických předmětů II. 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.  39 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

portfolio: analýza výukové situace podle tzv. metodiky 3A; ústní zkouška 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející, 100 % vede semináře 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (100 % přednášející, 100 % vede 
semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je osvojení si didaktických kompetencí pro výuku pedagogiky a psychologie na SŠ. K tomuto 
cíli je směřováno přes obsahově zaměřený přístup ke zkoumání kvality výuky v oborových didaktikách, který 
je postavený na anotování - analyzování - alterování výukových situací, tj. metodika 3A. V tomto předmětu 
jsou studenti dále seznámeni s vybranými základními principy didaktiky: didaktická transformace obsahu, 
didaktické formalismy. V neposlední řadě je představen konstruktivistický přístup k výuce a pro inspiraci jsou 
uvedené konkrétní aktivity do výuku pedagogiky a psychologie. 
 
Základní okruhy: 
- didaktika psychologie a pedagogiky 
- transmisivní vs. konstruktivistický přístup 
- didaktická transformace obsahu (ontodidaktická, psychodidaktická, kognitivní) 
- metodika 3A (anotace - analýza - alterace) 
- model hloubkové struktury výuky (konceptová vrstva, tematická vrstva, kompetenční vrstva) 
- didaktické formalismy (odcizené, utajené, nezavršené, zavádějící, neadekvátní poznání) 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Janík, T. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 
Masarykova univerzita.  
Kosíková, V. (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Grada.  
Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., & Najvar, P., et al. (2017). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 
Masarykova univerzita.  
Sokolová, L. (2015). Metody vyučovania psychológie a predmetov osobnostního a sociálního rozvoje. 
Univerzita Komenského v Bratislave.  
Šalamounová, Z., Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2017). Problém účelnosti v dialogickém vyučování. 
Pedagogika, 67(3), 247-278. 
 
Doporučená literatura: 
Štech, S. (1992). Škola stále nová. Karolinum. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+18s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika ekonomických předmětů II 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.   kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Studenti na základě individuálního zadání vypracují seminární práce 
zaměřené na hodnocení a přípravu kurikul, tematických plánů. 
Student bude hodnocen na základě odevzdané seminární práce a 
písemného testu. 

 

Garant předmětu doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející, 100 % vede semináře 

Vyučující doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili důležité aspekty moderní didaktiky ekonomických předmětů. 
Osvojí si kompetence plánovat samostatnou výzkumnou činnost, zpracovávat grantové projekty na 
obohacení a rozvoj výuky v ekonomických předmětech, formulovat vědecké cíle takových projektů a hledat 
teoretické a experimentální metody k jejich řešení. V rámci toho si rozšíří dovednosti ve vyhledávání zdrojů 
vědeckých informací v časopisech a databázích ekonomických a pedagogicko-psychologických. Prohloubí své 
dovednosti v nových formách výuky - projektová výuka, využití moderních strategických a simulačních 
softwarů apod. 
 
1. Organizace výuky ekonomických předmětů na středních školách; 
2. Kvalifikace jako požadavek na kvalitu pracovních sil, její složky; 
3. Učivo v odborném vzdělávání a jeho analýza; 
4. Koncepce vyučování jsou v ekonomických předmětech; 
5. Přínos koncepce projektového vyučování v ekonomických předmětech; 
6. Programované vyučování; 
7. Funkce fiktivní firmy ve výuce ekonomických předmětů; 
8. Tvorba tematického plánu; 
9. Diagnostika výsledků; 
10. Doplňkové aktivity přinášející propojení teorie s praxí (organizace praxe ve firmách, exkurze). 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Tomčík, J. (2015). Didaktika ekonomie. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II. 
Krpálek, P., Krpálková Krelová K. (2017). Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů. Praha: VŠE. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+18s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika technických předmětů II. 

Typ předmětu povinně volitelý doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.  39 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Kombinovaná 
Aktivní účast na cvičeních tematicky navazujících na přednášky, splnění 
dílčích úkolů, analýza získaných vědomostí v rámci zápočtového pohovoru. 
Písemná část zkoušky je podmínkou pro absolvování ústní části zkoušky. 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející, 25 % vede semináře 

Vyučující doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (100 % přednášející, 25 % vede semináře), 
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (25 % vede semináře), Mgr. Vladimír 
Vochozka, Ph.D. (50 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět vychází ze základních odborných znalostí technické výchovy, obecné didaktiky a didaktiky 
technických předmětů I. Posluchači si prohloubí již dříve získané poznatky a dovedou je aplikovat do výuky 
technických oborů na SŠ. Studenti získají základní kompetence pro řízení výuky technických předmětů na SŠ, 
především se jedná o psychologické aspekty technických činností, didaktické problémy, racionalizace výuky, 
hodnocení a klasifikace, vybrané aplikace alternativního vyučování, bezpečnost a hygiena práce při výuce 
technických oborů. Posluchač/ka si v průběhu studia disciplíny vede portfolio svých didaktických materiálů, 
které bude využito při didaktické analýze v rámci SZZ z oboru. 
 
1. Úvod do didaktiky technické výchovy pro SŠ 
2. RVP SV - (co je obsahem, návaznosti, rozbor jednotlivých kapitol, ...) 
3. Školní vzdělávací program pro SŠ - vybrané kapitoly, možnosti volby 
4. - 5. Tvorba tematického plánu a příprava na vyučovací jednotku pro technické obory na SŠ 
6. Plánování a řízení výuky při technických oborech na SŠ 
7. Motivace a hodnocení žáků v technických oborech na SŠ 
8. Didaktické zásady, výukové prostředky, vhodné metody a formy v technických předmětech na SŠ 
9.  Příprava hodiny (teoretická, materiálová, ...) technického předmětu na SŠ 
10. Základy technické dokumentace a komunikace v technických oborech na SŠ 
11. Trendy a modernizace v technice a technických oborech 
12. Hospitace v hodině technických předmětů/dílnách na SŠ 
13. Prezentace seminární práce - "Mikrovýstupy" 
14. Závěrečné rozbory, reflexe - vyhodnocení semináře 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Friedmann, Z. (2001). Didaktika technické výchovy. Masarykova univerzita. 
Kropáč, J., & Kropáčová, J. (2006). Didaktická transformace pro technické předměty. Univerzita Palackého. 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., & Havelka, M. (2004). Didaktika strojírenských a elektrotechnických 
předmětů. Univerzita Palackého. 
Mošna, F. (1992). Didaktika technické výchovy 1 a 2. Karolinum. 



 

Učebnice: Technické práce, Praktické činnosti, Dějiny techniky a metodické příručky k učebnicím. 
 
Doporučená literatura: 
Fenclová, J. (1984). Didaktické myšlení a jednání učitele. SPN. 
Kropáč, J., & Kubíček, Z. (1996). Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. Univerzita Palackého. 
Stuchlíková, I., & Janík, T. (Ed.). (2015). Oborové didaktiky: Vývoj - stav - perspektivy. Masarykova univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+18s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Studijní opora - https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQA606CXb5TIY0f6?e=mcILXg 

 
  

https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQA606CXb5TIY0f6?e=mcILXg


 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika zdravotnických předmětů II. 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s hod.  39 kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 
zkouška 

Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Písemná práce z oblasti didaktické problematiky (příprava didaktických 
materiálů). 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % přednášející 

Vyučující doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. (100 % přednášející) 
PhDr.  Hana Hajduchová Ph.D. (100 % vede semináře) 

 

  

Anotace předmětu: 
Předmět je zaměřen na aplikaci teoretických poznatků a praktických dovedností z obecné didaktik v případě 
teoretického a praktického vyučování v odborných učebnách a na klinickém pracovišti. Dále je zaměřen na aplikaci 
teoretických poznatků a praktických dovedností z didaktiky v rámci vedení a edukace týmu zdravotně – sociálních 
pracovníků. Student/ka je  
seznámen/a i s novou rolí vyučujícího na klinických pracovištích  – mentor/ka. 
 
Obsahové zaměření: 
1. Příprava praktické výuky 
2. Tvorba cílů teoretické a praktické výuky 
3. Hodnocení výsledků teoretické a praktické výuky 
4. Příprava dokumentace pro praktickou výuku 
5. Příprava plánů pro teoretickou výuku 
6. Příprava plánů  pro výuku v odborných učebnách 
7. Příprava plánů pro praktickou výuku 
8. Nácvik vedení skupiny, diskuse, zpětná vazba 
9. PBL 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Beneš, M. (2008). Andragogika. Grada. 
Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika. Portál. 
Kasíková, H. (2010). Kooperativní učení, kooperativní škola. Portál. 
Kuberová, H. (2010). Didaktika ošetřovatelství. Portál. 
Málková, G. (2009). Zprostředkované učení: Jak učit žáky myslet a učit se. Portál. 
Petty, G. (2013). Moderní vyučování (J. Foltýn, Přel.). Portál. 
Skalková, J. (2007). Obecná didaktika: Vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 
Grada. 
Zormanová, L. (2012). Výukové metody v pedagogice: Tradiční a inovativní metody, transmisivní a 
konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Grada. 
 
 



 

Doporučená literatura: 
Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod. Grada. 
Kyriacou, C. (2012). Klíčové dovednosti učitele: Cesty k lepšímu vyučování (D. Dvořák & M. Koldinský, Přel.; Vyd. 
4). Portál. 
Rohlíková, L., & Vejvodová, J. (2012). Vyučovací metody na vysoké škole: Praktický průvodce výukou v prezenční i 
distanční formě studia. Grada. 
Špirudová, L. (2015a). Doprovázení v ošetřovatelství I: Pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro 
pacienty. Grada. 
Špirudová, L. (2015b). Doprovázení v ošetřovatelství II: Doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační 
proces, supervize. Grada. 
Závodná, V. (2006). Pedagogika v ošetrovatel’stve. Martin: Osvěta. 
Pedagogické časopisy: Pedagogika, Moderní vyučování, Pedagogická orientace. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+18s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu, osobní konzultace v rámci konzultačních hodin. 
 

 
  



 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická praxe pedagogicko psychologických předmětů II. (souvislá) 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+156c hod.  156 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

šestitýdenní pedagogická praxe, reflexe, portfolio 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % vede cvičení 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (20 % vede cvičení) a vyučující na praxi 

 

Stručná anotace předmětu  

Studenti se seznámí s kompletní náplní práce učitele na střední škole (včetně administrativních povinností). 
Na praxi uplatňují osvojené znalosti a dovednosti získané během studia. Rozvíjí své profesní kompetence v 
těchto oblastech: plánování výuky, podmínky učení, podpora učení, zpětná vazba a hodnocení žáků, reflexe 
výuky. 
 
Termín konání praxe 
Souvislá šestitýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu studia měla proběhnout v letním semestru. 
Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování průběžné pedagogické praxe. 
 
Souvislá pedagogická praxe je závěrečná praxe celého studia. Její účastník si v průběhu stanovené doby zkusí 
plnohodnotnou práci učitele se všemi jejími aspekty. Na zvolené škole se chová jako její zaměstnanec včetně 
všech povinností učitele, který ho dozoruje. Výstupem této praxe je pak hodnocení vedoucího učitele, které 
je předáno fakultě a následně zhodnoceno garantem praxe. Toto hodnocení je pak součástí portfolia studenta, 
které se přikládá z SZZ. Portál, na kterém se nacházíte, je prostředkem k tomu, aby celý tento proces mohl 
proběhnout co nejlépe a nejplynuleji. 
 
Pojištění praxe 
Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění 
odpovědnosti v běžném občanském životě včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém 
vyučování či praxích, a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci. 
Více informací: https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php  
Potvrzení o pojištění praxe student nahrává do portálu praxe. 
 
Organizace praxe 
1. Student si zapíše příslušnou praxi v IS STAG. 
2. Student si sám vybere střední školu, kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě 
bydliště, ale není to podmínkou i z toho důvodu, že ne všude je příslušný typ školy.  
3. Student navštíví https://portalpraxe.pf.jcu.cz/ a zde si vygeneruje Žádost o SPP (souvislou pedagogickou 
praxi) pro všechny zapsané aprobační předměty. 



 

4. Student si na zvolené škole nechá potvrdit Žádost o SPP. Uvádějící vyučující vyplní personální dotazník přes 
odkaz uveřejněný v horní části Žádosti o SPP (v portálu praxe kolonka DPP/Dohoda o provedení práce = učitel 
vyplnil personální dotazník, který potvrdil referent praxí) (viz vzor Personální dotazník).  
5. Potvrzenou Žádost o SPP dodá student min. jeden měsíc před předpokládaným termínem zahájení praxe 
na Oddělení pedagogické praxe PF JU. 
6. Zahájit praxi může student v okamžiku, kdy je uzavřená Dohoda o provedení práce mezi vyučujícím dané 
školy a fakultou (v portálu praxe kolonka "Smlouva uč."). 
7. Student nesmí zapomenout nahrát Potvrzení o pojištění praxe do portálu praxe. 
 
Průběh praxe 
Praxe trvá 6 týdnů, při které student hospituje v aprobačním předmětu i sám vyučuje a účastní se rozborů a 
hospitačních pohovorů.  
 
Závěr praxe 
Po skončení souvislé praxe vyplní vyučující hodnocení studenta pomocí odkazu, který nalezne na své e-mailové 
adrese. Oddělení praxe zpřístupní hodnocení garantovi praxe, který vytvoří reflexi hodnocení a následně 
studentovi udělí (nebo také neudělí) zápočet. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Nohavová, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích.  
Sokolová, L. (2015). Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja. 
Univerzita Komenského v Bratislave. 
 
Doporučená literatura: 
Kosíková, V. (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Grada.  
Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod. Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 6 týdnů hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 

 
  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická praxe ekonomických předmětů II. (souvislá) 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+156c hod.  156 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Studenti na základě individuálního zadání vypracují seminární práce 
zaměřené na hodnocení a přípravu kurikul, tematických plánů. 
Každý student zpracuje přípravu na modelovou výukovou hodinu, 
odprezentuje ji, event. vytvoří didaktickou pomůcku pro potřeby dané 
hodiny. 

 

Garant předmětu doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % cvičení 

Vyučující doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z didaktiky obecné v ekonomických předmětech v 
rámci konkrétní praxe na partnerské škole. 
 
1. Začlenění ekonomických předmětů do výuky; 
2. Rámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy; 
3. Příprava kurikula předmětů a mezipředmětové vztahy; 
4. Transformace učiva; 
5. Metodiky a didaktiky ekonomických předmětů; 
6. Tvorba přípravy na hodinu; 
7. Příprava a používání didaktických pomůcek; 
8. Příprava a použití didaktické techniky; 
9. Problematické situace ve výuce ekonomických předmětů; 
10. Aplikace didaktických zásad. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
MŠMT. Rámcové vzdělávací programy. 
 
Doporučená literatura: 
Tomčík, J. (2015). Didaktika ekonomie. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II. 
Krpálek, P., Krpálková Krelová K. (2017). Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů. Praha: VŠE. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 6 týdnů hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická praxe technických předmětů II. (souvislá) 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+156c hod.  156 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Absolvování všech výstupů a náslechů, vypracování příprav na hodiny a 
aktivní účast na rozboru vyučovacích hodin a na pedagogické práci ve škole. 
Výstupem této praxe je přehledný zápis o průběhu vyučovací hodiny, 
případně fotodokumentace pracovních operací, obrazu tabule a dalších 
didaktických prostředků. Tyto materiály budou součástí studentova 
portfolia, které bude využito při didaktické analýze v rámci SZZ z oboru. 
 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

25 % vede cvičení 

Vyučující doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (25 % vede cvičení), Mgr. Vladimír Vochozka, 
Ph.D. (75 % vede cvičení) 

 

Stručná anotace předmětu  

Komplexní poznání pedagogické praxe a administrativní činnosti učitele na škole. Uplatnění vlastních znalostí 
a dovedností získaných během studia v předmětech odborných i v didaktice technických předmětů. Naučit se 
řešit konkrétní situace při vyučování i v mimoškolní činnosti žáků SŠ. Prohloubení odborně didaktických 
kompetencí učitele technických oborů včetně komunikativní dovednosti s žáky i rodiči. 
 
Blok - 6 týdnů - každý týden 6 hodin výstupů + 3 hodiny náslechů. 
Analýza učiva, příprava vyučovací hodiny, vlastní výuka, didaktický rozbor odučené vyučovací hodiny.  
 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., & Havelka, M. (2004). Didaktika strojírenských a elektrotechnických 
předmětů. Univerzita Palackého. 
Kropáč, J., & Kubíček, Z. (1996). Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. Univerzita Palackého. 
Vaněček, D. (2016). Didaktika technických odborných předmětů. České vysoké učení technické v Praze. 
 
Doporučená literatura: 
Kropáč, J. (1998). Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. Univerzita 
Palackého. 
Podlahová, L. (2002). Ze studenta učitelem: Student - praktikant - začínající učitel. Univerzita Palackého. 
Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje 
k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 6 týdnů hodin  



  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Studijní opora - https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQA606CXb5TIY0f6?e=mcILXg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGigQA606CXb5TIY0f6?e=mcILXg


  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktická praxe zdravotnických předmětů II (souvislá)  

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s+156c hod.  156 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

realizace výuky na střední škole, portfolio 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % vede cvičení 

Vyučující doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. (20 % vede cvičení) a vyučující na praxi 

 

Stručná anotace předmětu  

Anotace:  
Studenti se seznámí s kompletní náplní práce učitele na střední škole (včetně administrativních povinností). 
Na praxi uplatňují osvojené znalosti a dovednosti získané během studia. Rozvíjí své profesní kompetence 
v těchto oblastech: plánování výuky, podmínky učení, podpora učení, zpětná vazba a hodnocení žáků, reflexe 
výuky.  
 
Získané znalosti a dovednosti: profesní kompetence  
Student: 
- připraví plán vyučovacího celku 
- provede diagnostiku studenta před zahájením výuky 
- zajistí pracovní prostředí 
- prování demonstraci a instruktáž 
- prování hodnocení znalostí, dovedností a postojů studenta 
- využívá reflexi 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Gurková, E., & Zeleníková, R. (2017). Klinické prostředí v přípravě sester: Organizace, strategie, hodnocení. 
Grada. 
Venglářová, M. (2013). Supervize v ošetřovatelské praxi. Grada. 
 
Doporučená literatura: 
Kuberová, H. (2010). Didaktika ošetřovatelství. Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 6 týdnů hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 
Konzultace a veškerá další komunikace s vyučujícím bude probíhat prostřednictvím e-mailu, dále MS Teams.  

 
 



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Odborné poznatky z pedagogiky a psychologie ve vztahu ke kurikulu SŠ 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s hod.  26 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Ústní zkouška 
V rámci předmětu studenti analyzují vybrané ŠVP konkrétní školy ve vztahu 
k RVP pro SŠ (písemná práce). Předmět je ukončen ústní zkouškou 
zaměřenou na 20 psychologických principů vzdělávání. 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede semináře 

Vyučující doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (100 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřený na analýzu konkrétního ŠVP v návaznosti na RVP. Dále je v předmětu analyzováno tzv. 
Top 20 psychologických principů vzdělávání, které jsou shrnutím psychodidaktických principů, dále principů 
sociálního a emočního učení, hodnocení a zpětné vazby ad. Předmět má syntetizující charakter dříve získaných 
znalostí, dovedností a postojů ve vztahu ke kurikulu SŠ. 
 
RVP ve vztahu k ŠVP dané školy 
20 psychologických principů vzdělávání shrnutých do 5 okruhů: 
- jak žáci myslí a učí se 
- jak žáky motivovat 
- jak s žáci komunikovat 
- jak zvládnout management třídy 
- jak žákům poskytnou zpětnou vazbu a hodnotit je 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Top 20 
principles from psychology for prek 12 teaching and learning.  
MŠMT. (2010). Rámcový vzdělávací program - Pedagogické lyceum. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2020). Rámcový vzdělávací program - Pedagogické lyceum. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2009). Rámcový vzdělávací program - Pedagogika pro asistenty ve školství. Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2018). Rámcový vzdělávací program - Praktická sestra. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2009). Rámcový vzdělávací program - Předškolní a mimoškolní pedagogika. Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2020). Rámcový vzdělávací program - Předškolní a mimoškolní pedagogika. Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2009). Rámcový vzdělávací program - Sociální činnost. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2020). Rámcový vzdělávací program - Sociální činnost. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2009). Rámcový vzdělávací program - Zdravotnické lyceum. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2020). Rámcový vzdělávací program - Zdravotnické lyceum. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.  
MŠMT. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 



  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Ukázka studijní opory je v příloze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Odborné poznatky z ekonomických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s hod.  26 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

  

 

Garant předmětu doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % vede semináře 

Vyučující doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými vztahy a s ekonomickým prostředím. Cílem 
předmětu je, aby studenti pochopili mechanismus fungování tržní ekonomiky a porozuměli podstatě 
podnikatelské činnosti a základnímu principu hospodaření podniku. Studenti si osvojují základní činnosti 
související se zaměstnaneckými či podnikatelskými aktivitami a na základě prakticky orientované přípravy 
získají vědomosti a dovednosti související s podnikáním i s dalšími činnostmi, jež v podniku probíhají. Ve 
výuce se klade především důraz na osvojení praktických dovedností, protože ekonomické vědomosti a 
dovednosti jsou nutným prostředkem k lepšímu uplatnění ve světě práce. Z toho důvodu se neklade důraz 
na osvojení teoretické podstaty příslušné tematiky, ale především na praktické zvládnutí dovedností, 
odpovídajících v podstatě činnostem živnostenského charakteru. Základem vzdělávání je tedy aplikace 
nejnutnějších vědomostí při řešení praktických problémů (např. postup při zřizování živnosti, vyplnění 
daňového přiznání) a na příkladech z praxe (např. výpočty výrobní kapacity, základní mzdové a daňové 
výpočty). V zaměření na klíčové dovednosti předmět rozvíjí zejména dovednost řešit problémy a problémové 
situace. Problémem k řešení může být např. volba právní formy podnikání, tvorba podnikatelského záměru, 
jednoduchý průzkum trhu a další. Předmět klade důraz také na komunikační dovednosti, které studenti 
rozvíjejí zejména při prezentaci řešení problémů. 
 
1. Základní ekonomické pojmy: potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň, výroba, výrobní faktory, 
hospodářský proces, trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena, sestavení tabulky nabídky a 
poptávky, určení rovnovážné ceny, grafické znázornění, tržní mechanismus, monopol a konkurence, úloha 
státu. 
2. Pracovněprávní vztahy a související činnosti: zaměstnání, hledání zaměstnání, služby úřadů práce, 
vypracování odpovědi na inzerát, formulování svých předpokladů a požadavků, kontakt s úřadem práce ke 
zjištění možnosti zaměstnání v oboru, nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace, 
celoživotní vzdělávání, vznik pracovního poměru, povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele, 
pracovní smlouva a její náležitosti, vyplnění osobního dotazníku, změny a skončení pracovního poměru. 
3. Podnik: podnikání, právní formy podnikání, podnikání podle Živnostenského zákona, vypracování žádosti o 
živnostenské oprávnění, vč. zjištění potřebných náležitostí, obchodní společnosti a postup při jejich 
zakládání, zánik podniku. 
4. Podpora podnikavosti: motivace a potenciál k podnikavosti, kreativní myšlení, identifikace 
podnikatelských příležitostí, struktura podnikatelského záměru, praktikum podnikatelské praxe, zdroje 
financování. 



  

5. Majetek podniku a jeho hospodaření: struktura majetku, výpočet hodnoty majetku a podílu jednotlivých 
složek, investiční majetek, hmotný, nehmotný, finanční investice, opotřebení, výpočet odpisů, oběžný 
majetek, zásoby, pohledávky, finanční majetek, struktura zdrojů majetku, vlastní zdroje, cizí zdroje, výpočet 
hodnoty zdrojů majetku a podílu vlastních a cizích zdrojů, náklady, výnosy, hospodářský výsledek podniku, 
výpočet hospodářského výsledku, kalkulace ceny výrobku. 
6. Podnikové činnosti: hlavní činnost, výroba, propočty výrobní kapacity, zásobovací činnost, propočet 
spotřeby a potřeby nákupu materiálu, investiční činnost, druhy investic s konkretizací na příslušný obor 
(profesi), personální činnost, informační systémy. 
7. Management podniku: manažerské funkce, řízení změn a inovací, řízení rizik, krizí a projektů, strategický a 
procesní management, manažerská komunikace, podniková kultura, řízení kvality, operační management, 
manažerské techniky a dovednosti, soudobé trendy v managementu. 
8. Marketing, obchod: průzkum trhu, marketingové plánování, marketingové nástroje, marketingový mix, 
marketingový výzkum, marketing na internetu a sociálních sítích, obchodní dovednosti, členění obchodu, 
funkce obchodu, maloobchod, velkoobchod, družstevnictví, elektronický obchod, ochrana spotřebitele. 
9. Mzdy, daně, pojistné: mzda časová a úkolová - mzdové výpočty, daňová soustava, sociální a zdravotní 
pojištění, výpočty daní z příjmů a pojistného, daň z příjmu fyzických osob, vypracování daňového přiznání, 
výpočet daně z příjmu. 
10. Účetní evidence: náležitosti, oběh a vyhotovování účetních dokladů, vyhotovení faktury, dodacího listu, 
příjemky, výdejky, skladové karty, inventární karty, mzdového listu, příjmového a výdajového pokladního 
dokladu, jednorázového a trvalého příkazu k platbě, seznámení s výpisem z bankovního účtu. 
11. Národní hospodářství: struktura národního hospodářství, ukazatele vývoje národního hospodářství, vývoj 
hrubého domácího produktu v ČR, ekonomický růst, inflace, nezaměstnanost, platební bilance, hospodářská 
politika státu, mezinárodní ekonomika. 
12. Trendy v ekonomice: okolí ekonomického subjektu, konkurenční výhoda a konkurenceschopnost, 
znalostní a digitální ekonomika, cirkulární ekonomika, společenská odpovědnost firem, Průmysl 4.0., sociální 
podnikání. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta. 
Mareš, D. (2018). Nové trendy ve financích a ekonomice. Praha: Wolters Kluwer. 
Scholleová, H. (2015). Podniková ekonomika. Sbírka příkladů a případových studií. Praha: C.H. Beck. 
Holman, R., & Pospíchalová, D. (2012). Úvod do ekonomie ? pro střední školy. Praha: C.H. Beck. 
 
Doporučená literatura: 
Kadlec, J. a kol. (2020). Abeceda účetnictví pro podnikatele. Praha: Anag. 
Pechová, J., & Šíšová, V. (2015). Manažerské případové studie. Praha: Press21, s.r.o. 
Řehoř, P. a kol. (2019). Podpora podnikavosti. České Budějovice: Ekonomická fakulta. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   

  



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Odborné poznatky z technických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s hod.  26 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Kombinovaná 
 

 

Garant předmětu doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

25 % vede semináře 

Vyučující doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. (25 % vede semináře) 
Ing. Michal Šerý, Ph.D. (75 % vede semináře) 

 

Stručná anotace předmětu  

Jedná se o průřezový předmět spojující znalosti elektroniky, programování, informatiky a robotiky. Využití 
znalostí má přesah i do zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. 
 
Polovodičové prvky, procesory a jejich použití:  
1.-2. Základy analogových obvodů: dioda, tranzistor unipolární a bipolární, OZ 
3.-4. Základy číslicových obvodů: hradla, klopné obvody, čítače, číslicové obvody 
5.-6. AD a DA obvody 
7. Aplikace procesorů: Atmel, RPi 
8. Moduly I/O pro automatizaci 
 
Návrh realizace modelové aplikace: 
9. Problematika 3D tisku pro konstrukční prvky  
10.-13. Realizace modelové aplikace (např.: výtah, zobrazovač běžícího textu, ...) 
 
 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Malý, M. (2018). Hradla, volty, jednočipy: Úvod do bastlení. https://elektrokniha.cz/kniha.html 
 
Doporučená literatura: 
Bayer, J. (1984). Elektronické systémy II. ČVUT, FEL. 
 
Rozšiřující literatura: 
E-learningové kurzy: Šerý, M. Principy počítačů. home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM 
Rauner, K. (2001) Základy elektroniky, skriptum. ZČU  
Sobotka, Z. (1981)  Přehled číslicových systémů.  SNTL.   

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+ 9s hodin  

https://elektrokniha.cz/kniha.html
http://home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM


 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Vyučují se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailu, Moodlu či MS Teams. Studentům jsou k samostudiu 
poskytnuty výukové materiály.   
Studijní opora: 
- https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGif8QnexfurlXsz48?e=2JVmLi 
- home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM/ 
 

 
  

https://1drv.ms/u/s!AiXhzzzqPZGif8QnexfurlXsz48?e=2JVmLi
http://home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM


 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Odborné poznatky ze zdravotnických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s hod.  26 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška ústní Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Písemná práce z oblasti didaktické problematiky (příprava didaktických 
materiálů). 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % vede semináře 

Vyučující doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. (20 % vede semináře), Mgr. Iva Šafaříková 
(80 % vede semináře) 

 

  

Anotace předmětu: 
Předmět předkládá poznatky a vymezení rozdílu vzdělávání ošetřovatelského personálu na jednotlivých 
úrovních podle  kompetencí daných zákonem.  
 
Cíle předmětu: 
Podat informace o ošetřovatelství a vzdělávání tak, aby se student dokázal v tak široké oblasti orientovat a 
získal potřebné teoretické informace v ucelené podobě. 
Získané způsobilosti: 
Student má znalosti o struktuře ošetřovatelství. 
Student se orientuje ve vzdělávání v ošetřovatelství. 
Student rozumí ošetřovatelskému procesu. 
Student má základní znalosti o mentorování klinické ošetřovatelské praxe. 
Student ví, jak provést supervizi v ošetřovatelství. 
Obsahové zaměření:  
Seminář: 
1. Vývoj v profesních rolích sester 
2. Vzdělávání a legislativa v ošetřovatelství 
3. Charakteristika rámcových vzdělávacích programů (RVP) středního odborného vzdělávání vs. 
vysokoškolského  
              vzdělávání 
4. Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP) 
5. Vybrané intraoborové problémy v českém ošetřovatelství 
6. Ošetřovatelský proces 
7. Odborné kompetence sester ve vztahu ke kurikulu SŠ vs. kompetence vysokoškolsky vzdělaných sester 
8. Mentorování klinické ošetřovatelské praxe 
9. Supervize v ošetřovatelství 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základné literatura: 
MŠMT ČR. (2018). Rámcový vzdělávací program pro obor Praktická sestra (53–41–M/03). Výzkumný ústav 
pedagogický. http://zpd.nuov.cz/RVP_7_vlna/RVP_5341M03_Prakticka_sestra.pdf 

http://zpd.nuov.cz/RVP_7_vlna/RVP_5341M03_Prakticka_sestra.pdf


 

Doporučená literatura: 
Špirudová, L. (2015). Doprovázení v ošetřovatelství II: Doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační 
proces, supervize. Grada. 
Tóthová, V. (2014). Ošetřovatelský proces a jeho realizace. Triton. https://www.edu.cz/podpora-
skol/skolska-legislativa/ 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0p+9s hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

Elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu, osobní konzultace v rámci konzultačních hodin. 
Ukázka studijní opory je v příloze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.edu.cz/podpora-skol/skolska-legislativa/
https://www.edu.cz/podpora-skol/skolska-legislativa/


 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a didaktika pedagogických a psychologických předmětů 

Typ předmětu  doporučený ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu   hod.   kreditů 0 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

státní závěrečná zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Kombinovaná 
Celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 %  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Státní závěrečná zkouška ověřuje celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. Důraz je kladen na analýzu zadaného problému a jeho tvůrčí řešení. 
 
SZZ z Teorie a didaktiky pedagogických a psychologických předmětů se skládá ze zkoušky konané u jedné 
komise, součástí zkoušky je i rozprava nad portfoliem.  
 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Literatura doporučená k jednotlivým tematickým okruhům v průběhu studia. 
 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a didaktika ekonomických předmětů 

Typ předmětu  doporučený ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu   hod.   kreditů 0 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

státní závěrečná zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Kombinovaná 
Celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. 

 

Garant předmětu doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 %  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Státní závěrečná zkouška ověřuje celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. Důraz je kladen na analýzu zadaného problému a jeho tvůrčí řešení. 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Literatura doporučená k jednotlivým tematickým okruhům v průběhu studia. 
 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a didaktika technických předmětů 

Typ předmětu  doporučený ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu   hod.   kreditů 0 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

státní závěrečná zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Kombinovaná 
Celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 %  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Státní závěrečná zkouška ověřuje celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. Důraz je kladen na analýzu zadaného problému a jeho tvůrčí řešení. 
Státní závěrečná zkouška - prokázání didaktické analýzy zadaného problému a jeho tvůrčího řešení. Získání 
kvalifikace v daném oboru. 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Literatura doporučená k jednotlivým tematickým okruhům v průběhu studia. 
 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a didaktika zdravotnických předmětů  

Typ předmětu  doporučený ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu   hod.   kreditů 0 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

státní závěrečná zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Kombinovaná 
Celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 %  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Státní závěrečná zkouška ověřuje celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. Důraz je kladen na analýzu zadaného problému a jeho tvůrčí řešení. 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Literatura doporučená k jednotlivým tematickým okruhům v průběhu studia. 
 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Obhajoba diplomové práce  

Typ předmětu  doporučený ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu   hod.   kreditů 0 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

státní závěrečná zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 %  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Státní závěrečná zkouška z obhajoby diplomové práce se uskutečňuje ve formě prezentace a rozpravy nad 
diplomovou prací, seznámení se s posudkem vedoucího práce a oponenta. 
Prezentace cíle, průběhu zpracování a výsledků DP. 
Reakce na připomínky vedoucího práce, oponenta a členů komise. 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Literatura doporučená ke zdpracování diplomové práce. 
 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika a psychologie pro SŠ  

Typ předmětu  doporučený ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu   hod.   kreditů 0 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

státní závěrečná zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Kombinovaná 
Celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 %  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Státní závěrečná zkouška ověřuje celkový přehled poznatků z daného oboru a schopnost jejich aplikace v 
pedagogické praxi. Důraz je kladen na analýzu zadaného problému a jeho tvůrčí řešení. 
 
SZZ z Pedagogiky a psychologie pro SŠ: 

a) se skládá z teoretické zkoušky konané u jedné komise, 
b) student si ke zkoušce přinese seznam prostudované literatury, 
c) student si ke zkoušce přinese portfolio 

 
Teoretická část zkoušky se skládá z: 
1. část Pedagogika  
2. část Psychologie 
3. část Obhajoba analýzy pedagogické situace 
V rámci obhajoby analýzy pedagogické situace studenti prezentují a obhajují řešení pedagogické situace, 
které si připravili na základě podnětů z praxe a teoretického studia. 
 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
Literatura doporučená k jednotlivým tematickým okruhům v průběhu studia. 
 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

Údaje o odborné praxi (profesně zaměřené studijní programy) 

Charakteristika povinné odborné praxe 

Studijní plán předepisuje následující strukturu praxe: 
- Pedagogicko psychologická praxe (zaměřená na doučování žáků, práci se středoškolskou 

mládeží na letních táborech apod.) s následnou reflexí. 
- Didaktická praxe I (průběžná) podle specializací: Didaktická praxe pedagogicko 

psychologických předmětů I, Didaktická praxe ekonomických předmětů I, Didaktická praxe 
technických předmětů I, Didaktická praxe zdravotnických předmětů I, na kterou navazuje 
Pedagogicko psychologická reflexe praxe I. 

- Didaktická praxe II (souvislá) podle specializací: Didaktická praxe pedagogicko 
psychologických předmětů II, Didaktická praxe ekonomických předmětů II, Didaktická praxe 
technických předmětů II, Didaktická praxe zdravotnických předmětů II, na kterou navazuje 
Pedagogicko psychologická reflexe praxe II. 

 
U všech typů praxe se předpokládá studentova předchozí příprava a poté vlastní realizace přímé 
práce s následnou evaluací. Vše je formou zápisů ukládáno do osobního portfolia studenta jako 
podklad pro reflexi praxe. 
 
Praxe je nedílnou součástí přípravy absolventa učitelství. V rámci praxe studenti reflektují praktickou 
aplikaci teoretických poznatků a zároveň si osvojují praktické dovednosti v oblasti přímé práce se žáky 
střední školy ve vyučování i v jejich volném čase.  
 
Zkušenosti z odborné praxe jsou nezbytnou podmínkou pro pochopení poznatků získaných v 
teoretických předmětech a jejich následného zařazení do poznatkového systému, který spolu 
s praktickými dovednostmi tvoří základ utváření kompetencí učitele na střední škole. 
 

Rozsah 19 týdnů 780 hodin  

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována (fakultní školy) Smluvně 
zajištěno 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Husova 3, 371 60 České Budějovice 

ano 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Čelakovského 200, 397 01 Písek 

ano 

Střední škola obchodní 
Husova 9, 370 01 České Budějovice 

ano 

Obchodní akademie 
Husova 1, 370 01 České Budějovice 

ano 

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice 
Skuherského1274/3, 370 01 České Budějovice 3 

ano 

 Fakultní škola Ekonomické fakulty JU. 



 

Přehled personálního zabezpečení studijního programu 
 
Garant studijního programu: Nohavová Alena, doc. Mgr., Ph.D. 

 

Společný pedagogicko psychologický základ 

Betáková Lucie, doc. PhDr., M.A. Ph.D. 

Bílková Zuzana, Mgr., Ph.D. 

Garabiková Pártlová Margareta, Mgr., Ph.D. 

Hošpesová Alena, doc. PhDr., Ph.D. 

Hrušková Martina, RNDr., Ph.D. 

Jošt Jiří, doc. Mgr., CSc.  

Koldová Helena, doc. RNDr., Ph.D. 

Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D.  

Kressa Jiří, Mgr. et. Mgr., Ph.D. 

Krninský Luboš, Mgr., Ph.D. 

Macků Richard, Mgr., DiS. Ph.D. 

Nohavová Alena, doc. Mgr., Ph.D. (viz garant stud. programu) 

Pexa Petr PaedDr., Ph.D. 

Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 

Stuchlíková Iva, prof. PaedDr., CSc. 

Šebová Šafaříková Jitka, PhDr., Ph.D. 

Žlábková Iva, PhDr., Ph.D. 

 

Specializace Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů  

Nohavová Alena, doc. Mgr., Ph.D. (viz garant stud. programu) 

 

Specializace Učitelství odborných technických předmětů  

Bartoš Petr, doc. RNDr., Ph.D. 

Blažek Josef, doc., RNDr., CSc. 

Černý Pavel, Mgr., Ph.D. 

Šerý Michal, Ing., Ph.D. 

Tesař Jiří, doc. PaedDr., Ph.D.  

Veselý Bedřich, PaedDr., Ph.D. 

Vochozka Vladimír, Mgr., Ph.D. 

 

 

 



 

Specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů  

Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D.   

Šetek Jaroslav, Ing., Ph.D. 

Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. 

 

Specializace Učitelství odborných zdravotnických předmětů  

Hajduchová Hana, PhDr., Ph.D. 

Stasková Věra, PhDr., Ph.D.  

Svidenská Tereza, Mgr., Ph.D.  

Šafaříková Iva, Mgr. 

Šedová Lenka, Mgr., Ph.D.  

Toumová Kristýna, Mgr., Ph.D.  

Trešlová Marie, doc. PhDr., Ph.D. 

 

Tučně – garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT) 

Kurzívou – garanti ostatních předmětů profilujícího základu (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 40 do kdy N 

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

-   

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

Úvod do psychologie – Vybraná témata z psychologie Úvod do psychologie – Vybraná témata z psychologie 

(garant, přednášející) 

Aktuální poznatky z pedagogiky a psychologie (garant, přednášející, vede semináře) 

Obecná didaktika (garant, přednášející) 

Aplikovaná učitelská příprava (garant, přednášející)  

Seminář k diplomové práci I a II (garant) 

Didaktika pedagogicko psychologických předmětů I a II (garant, přednášející, vede semináře) 

Didaktická praxe pedagogicko psychologických předmětů I a II (garant, vede cvičení) 

Odborné poznatky z pedagogiky a psychologie ve vztahu ke kurikulu SŠ (garant, vede semináře) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2008    Mgr. Učitelství psychologie a hudební výchovy pro SŠ (PF ZU v Plzni) 

2012    Ph.D. Pedagogická psychologie (PF JU v Českých Budějovicích) 

2019    doc. Pedagogická psychologie (PF JU v Českých Budějovicích) 

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) 

2019 – dosud    Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy, Praha. 

 

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 

Členství v zahraničních odborných organizacích: 

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: 27/22 
Počet vedených/obhájených diplomových prací: 22/12 
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 6 8 42 

   

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

Mašková, I., Mägdefrau, J., & Nohavová, A. (2022). Work-related Coping Behaviour and Experience Patterns, 

Career Choice Motivation, and Motivational Regulation of First-Year Teacher Education Students – Evidence 

from Germany and the Czech Republic. Teaching and Teacher Education, 109, 103560. (33 %)  



 

Nohavová, A., Mazehóová, Y., & Stuchlíková, I. (2021). Fostering the development of social and emotional 

competencies through expressive production. In M. Tavlio & K. Lonka (Eds.), International Approaches to 

Promoting Social and Emotional Learning in Schools: A Framework for Developing Teaching. Routledge. (33 

%) 

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

fakulta JU v Českých Budějovicích. (100 %) 

Nohavová, A., & Komzáková, M. (2018). Možnosti testování funkční psychologické gramotnosti prostřednictvím 
„čtení“ komiksu. In A. Nohavová (Ed.), Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi 
a v učitelském vzdělávání (s. 97–111). Praha: Eduko. (50 %) 

Nohavová, A., & Sokolová, L. (2018). Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů. 

Pedagogika, 68(4), 349–366. (50 %) 

 

Další publikace ve vztahu ke garantovaným předmětům: 

Leharová, J., Holcepl, R., & Nohavová, A. (2018). Propojení filosofie s psychologií ve výuce na střední škole – 

cesta k rozvíjení funkční gramotnosti. In A. Nohavová (Ed.), Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti 
ve školní praxi a v učitelském vzdělávání (s. 85–96). Praha: Eduko. (33 %) 

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%) 

Nohavová, A., & Mikulová, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, 
et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova univerzita. (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), 21–46. (33%) 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Lucie Betáková Tituly doc. PhDr., M.A. Ph.D. 

Rok narození 1968 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

rozsah 

   

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

Cizí jazyk – četba odborných textů (garant předmětu, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1991 Mgr – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – anglický jazyk a literatura – český jazyk a literatura 
FF UK Praha 
1997 MA in TEFL (Teaching English as a Foreign Language) University of Reading, UK 
2002 Ph.D. Anglický jazyk – FF UK Praha  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od roku 1991 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – různé pozice: odborná 
asistentka, docentka, vedoucí katedry, proděkanka. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 56 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 3 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 4  

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

bez autocitací 

Anglický jazyk 2011 FF UK  WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na 

VŠ 
0 4 58 

   

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

Betáková, L., Homolová, E., & Štulrajterová, M. (2017). Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a 
odpovědích. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. (hlavní autorka, 60 %) 

Betáková, L., & Krpejšová, M. (2021). Don’ worry, use ICT aneb začínáme s ICT ve výuce angličtiny na 1. stupni 
ZŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. (50 %) 
 
 

Působení v zahraničí 

1992 University of Edinburgh – odborná stáž 
1991-2 University of Reading, UK – MA in TEFL 

Podpis  
 

Datum  

 

 

 

 

 



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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 

Speciální pedagogika (přednášející, vede semináře) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000 – 2005 Psychologie a speciální pedagogika PedF UK, (Mgr.) 
2006 – 2012 Doktorský studijní program Pedagogická psychologie, PedF UK, Ph.D. uděleno 2012  
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 – 2006 O.s. 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 obhájených bakalářských prací: 25 

Počet obhájených diplomových prací: 12  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací celkem: 33 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 15 
 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

BILKOVA, Z., HAVLISOVÁ, H., JOST, J., MALINOVSKÁ, O. (2020). Eye Movements And Their Role in the 

Diagnostics Of Dyslexia, INTED2020 Proceedings, 1571-1580. (25%) 

BÍLKOVÁ, Z. (2019). Komentáře pohledem psychologa. In HUTYROVÁ, M. a kol., Děti a problémy v chování: etopedie 

v praxi. Praha: Portál. (3%) 

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 (20%) 

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. (20%) 

BÍLKOVÁ Z. (2017). Učitel mateřské školy a jeho diagnostická, intervenční role. In Svobodová, E.; Vítečková. M a kol. 

Osobnost předškolního pedagoga (s. 68-79). Praha: Portál. (100%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

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

Pedagogicko psychologická praxe (garant, vede cvičení) 

Teoretický základ učitelství (přednášející, vede semináře) 

Pedagogicko psychologická reflexe praxe II (garant, vede semináře)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

2007 –  2015  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

    studijní obor pedagogika, získán titul Ph.D. 

1997 – 2003  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

studijní obor pedagogika, získán titul Mgr.  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 2014 – pracovník VŠ psychologické poradny JU 

2006 až do současnost PF JU-odborný asistent 

2003  ZŠ Dubné učitelka na II. stupni (dějepis, občanská výchova, rodinná výchova), výchovný       

                               poradce 

2001 – 2003 Školský úřad České Budějovice (později ZŠ Šindlovy Dvory) učitelka na I. stupni 

    
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 34 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 10  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

 
5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
NAJMONOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., FALTOVÁ, M., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (2020). 
Začínající učitel v podmínkách inkluzivního vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Pedagogická fakulta. 100 s. ISBN 978-80-7394-847-4. (20 %) 
 
NAJMONOVÁ, M., FALTOVÁ, K., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., FALTOVÁ, M., HYNEK, J., FALTA, R., 
NEVORALOVÁ, E., KRESSA, J., KRESSOVÁ, H., PROCHÁZKA, M., PAROUBKOVÁ, A., ŠIMEROVÁ, K., VÍTEČKOVÁ, 
M., VÁCHOVÁ, M. (2019). Školní poradenské pracoviště v praxi. České Budějovice: Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. 75 s. ISBN 978-80-7394-792-7. (7 %) 
 
MAŇOUROVÁ, Z., & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (2018). Čtenářská pregramotnost v současných kurikulárních 
dokumentech s přesahem do pedagogické praxe. In A. Nohavová (Ed.), Podpora a perspektivní rozvoj funkční 
gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání (s. 14-25). Praha: Eduko. (50 %) 
 
STROUHAL, M., & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (2017). Učit se být učitelem: Vzdělavatelé budoucích učitelů v 
„roli modelu“ pro studenty učitelství. 2017. Praha: Karolinum, s. 137-154. ISBN 9788024634654. (50 %) 
 
 
 



 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  

 

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů  

Jméno a příjmení Alena Hošpesová Tituly doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1954 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Úvod do pedagogiky (garant předmětu, přednášející) 

Pedagogika I. – Teorie a metodika výchovných činností učitele (garant předmětu, přednášející) 

Pedagogika II. – Sociální aspekty výchovy a prevence (garant předmětu, přednášející) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1973 – 1977 Magisterské studium Učitelství pro základní školy na PF JU 

1981         Rigorózní řízení v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha 

1992 – 1998 Doktorské studium, didaktika matematiky, PedF UK Praha 

2005         Habilitační řízení v oboru Pedagogika, UP v Olomouci  
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1977 – 1979    učitelka na základní devítileté škole, Nové Město na Moravě 

1979 – nyní     Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, následně Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích  
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených/obhájených bakalářských prací: za dobu používání IS Stag 20/14 

Počet vedených/obhájených diplomových prací: 27/21  

Počet vedených/obhájených rigorózních prací: 0  

Počet vedených/obhájených disertačních prací: 5/2  

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

bez autocitací 

Pedagogika 2005 UPOL WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 91 75 304 

   

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací celkem: 205 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 24 
 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Hošpesová, A., & Novotná, J. (2020). Development of Mathematics Education in the Czech Republic (1989–2018): 

From a Search for Structure to Mathematical Literacy. In A. Karp (Ed.), Eastern European Mathematics Education in 

the Decades of Change. International Studies in the History of Mathematics and its Teaching (s. 1–44). Springer, Cham. 

(50%) 

Hošpesová, A. (2018). Formative Assessment in Inquiry-Based Elementary Mathematics. In G. Kaiser, H. Forgasz, M. 

Graven, A. Kuzniak, E. Simmt, & B. Xu (Eds.), Invited Lectures from the 13th International Congress on Mathematical 

Education (s. 249–268). Springer International Publishing AG – ICME-13 Monographs. (100 %) 

Novotná, J., Gosztonyi, K., Hošpesová, A. et al. (2021). Mathematics teacher education in the Czech Republic and 

Hungary: commonalities and differences. ZDM Mathematics Education, 53 (1541–1553). 

https://doi.org/10.1007/s11858-021-01278-7 (20%) 

Hošpesová, A.; Novotná, J.; Vondrová, N.; Moraová, H.; Tichá, M. (2021). From Teacher of Nations to Teacher of 

Mathematics. Mathematics, 9(14), 1583. https://doi.org/10.3390/math9141583 (30%) 

Hošpesová, A., Moraová, H., Novotná, J., Žlábková, I. (2021). Understanding each other when Speaking about the 

Mathematics Lesson. In C. Mesiti, M. Artigue, H. Hollingsworth, Y. Cao, D. Clarke (Eds.) Teachers Talking about their 

Classrooms. Learning from the Professional Lexicons of Mathematics Teachers around the World. (s. 115-132). Oxon: 

Routledge.  (30%) 

 

https://doi.org/10.1007/s11858-021-01278-7
https://doi.org/10.3390/math9141583


 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

 

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Zdravověda pro pedagogy (garant předmětu, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2007:  Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Antropologie (Ph.D.) 
2003: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Antropologie (RNDr.) 
2000: Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Učitelství biologie a chemie pro 
střední školy (Mgr.) 
 
Vzdělání v souvislosti s garantovaným předmětem: 
2019:  rekvalifikační kurz 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 

2007–nyní: odborná asistentka, KBI  PF JU v Č. Budějovicích 
2000-2007: středoškolská učitelka předmětů biologie, chemie, výpočetní technika; SPŠK Bechyně, vyučující 
oboru Aplikovaná chemie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 22  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 10 
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 216 241 ˃ 60 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 30 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 6 

 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Jimp: Hrušková, M., Ťoupalová, L., Vašková, I., Retharová, D., & Kobzová,  J. (2020).  The Physical 

Characteristics of Preschool Children and Schoolchildren in Relation to the Type of Nutrition in Infancy.  

Anthropologie (Brno). 58, 1: 121-130. (70 %) 

Jost: Hrušková, M., & Mráčková, P. (2019). Somatotyp a další charakteristiky dobrovolných hasičů. Studia 

Kinanthropologica. 20(3), 231-241. (70 %) 

Abs: Hrušková, M., Ťoupalová, L., Vašková, I., & Rejtharová, D. (2019). The physical characteristics of 

preschoolchildren and school-children in relation to the type of nutrition in infancy. Pohybové ústrojí. 26(2), 

79. (70 %) 



 

Abs: Hrušková, M., Landauerová, M., & Čermáková, S. (2019). The influence of training on the physical 

characteristics of adolescent swimmers and hockey players. Pohybové ústrojí. 26(2), 100. (70 %) 

Abs: Hrušková, M., Mráčková, P., & Bublíková, V. (2019). Tests of motoric performance and physical fitness 

in Czech professional and voluntary firefighters. Pohybové ústrojí. 26(2), 101. (70 %) 

 

Publikace ve vztahu ke garantovanému předmětu:  

skriptum Hrušková, M., & Gutvirth, J. (2010). První pomoc (ne jen) pro školní praxi. České Budějovice: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. (50 %)  

Působení v zahraničí  

Podpis    Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

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

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

předmětu, přednášející) 

Psychologie II. - Vývojová psychologie žáka SŠ (garant předmětu, přednášející) 

Speciální pedagogika (garant předmětu, přednášející)  
Údaje o vzdělání na VŠ  

1974: Filosofická fakulta UK v Praze, psychologie - pedagogika (Mgr.) 
1983: Filosofická fakulta UK v Praze, pedagogická psychologie (CSc.) 
2012: Pedagogická fakulta UK v Praze, speciální pedagogika (docent)  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1975 – 1980: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, interní aspirantura 
1981 – 2001: Pedagogicko-psychologická poradna v Jindřichově Hradci 
2002 – dosud: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 
 
Garant NMgr. programu Speciální pedagogika-poradenství, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, 
začátek: AR 2020/21  
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 14  
Počet vedených obhájených rigorózních prací:   
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2  

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

bez autocitací 

Speciální pedagogika 2012 Pedagogická fakulta UK 
v Praze 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 9 7 62 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 69 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 19 
 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
Jost, J., Havlisova, H., Zemkova, L., & Bilkova, 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. NewYork: Nova Science Publishers. (25 %) 

Jost, J., Havlisova, H., Bilkova, Z., Stefankova, Z. (2018). Adolescents with persistent history of maltreatment 
fail in antisaccadic task.  Journ Child Adol Trauma, 11(2), 163-171. (25 %) 

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. (20 %) 

Jost, J., Havlisova, H., Bilkova, Z., Malinovska, O., and Stefankova, Z. (2019). Eye-Tracking Could Contribute to 
The Diagnostics of The CAN Syndrome. American Journal of Biomedical Science & Research, 6(5), 
413-415. (20 %) 



 

Bilkova, Z., Dobvias, M., Dolezal, J., Fabian, V., Havlisova, H., Jost, J., Malinovska, O. (2021). Eye Tracking Using 
Nonverbal Tasks Could Contribute to Diagnostics of Developmental Dyslexia and Developmental 
Language Disorder. London: IntechOpen. DOI:10.5772/intechopen.95561. (14 %). 

 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Tvorba učebních textů (garant předmětu, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14/12 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 134/112 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 2/2  
Počet vedených obhájených disertačních prací: 5/0 

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

bez autocitací 
Pedagogika 2013 UP v Olomouci WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 7 1 95 

   

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: 

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

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

Jordánová, D., Koldová, H., Petrášková, V., Rosa, P. (2019). Factors influencing financial literacy of young 
adults. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 
2019. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019, pp. 120-128. (40%) 

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

Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

Koldová, H. Petrášková, V. eds., a kol. (2020). Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky. České 

Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Seria Sciencia. 

 

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



 

 

Podpis   Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství praktického vyučování 

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 

Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni pp. 20 

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

Psychologie I. – Psychologie osobnosti učitele a jeho interakcí s ostatními aktéry vyučovacího procesu  
(přednášející) 
Psychologie II. – Vývojová psychologie žáka SŠ (přednášející, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty; Masarykova univerzita, Studijní obor: Obecná psychologie (Ph.D.) 
(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty; Masarykova univerzita Studijní obor: Psychologie (PhDr.) 
(2009) Pedagogická fakulta; Západočeská univerzita v Plzni Studijní obor: Učitelství (český jazyk, hudební výchova) 
(Mgr.)  
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013–dosud Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; odborný asistent 
2020–dosud Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni; odborný asistent 
2015–2017 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; editor 
2010–2014 Gymnázium Omská; učitel 
 
Členství ve vědeckých radách:  
Českomoravská psychologická společnost (člen rady; 2018–2022) 
Vědecká rada ICP2020+, sekce Obecná a teoretická psychologie (člen rady, předseda sekce; 2019–2021) 
 
Členství v redakčních radách: 
Pedagogika; časopis vydává PedF UK (člen výkonné a technické redakce; 2015–dosud) 
 
• Člen České asociace pedagogického výzkumu (2016–dosud) 
• Člen Českomoravské psychologické společnosti (2015–dosud) 
• Člen Etické komise Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2018–dosud) 
• Člen Institutu inovací Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2020–dosud) 
• Řešitel projektu GAČR (16-19087S; 2016–2018) 
• Ocenění Best Presentation 2016 Award za prezentaci studie Computational Psycholinguistics as a Tool of 
Psychological Assessment. Bulgarian Academy of Sciences & SGEM Scientific Commitee; 2016  
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 4  
Počet obhájených diplomových prací: 2  
Počet vedených prací: Bc – 8; Mgr. – 4; Ph.D. – 1   

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 16 2 127 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 84 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 38 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Kučera, D. (2020). Osobnostní markery v textu: Aplikace kvantitativní psychologicko-lingvistické analýzy písemného 
projevu při popisu osobnosti [Personality markers in text: Application of quantitative psychological-linguistic 
analysis of written text in personality description]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická 
fakulta. (100 %) 



 

Havigerová, J. M., Haviger J., Kučera D., & Hoffmannová, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk of Depression. 
Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00513 (25 %) 

Kučera, D., Haviger, J. & Havigerová, J. M. (2020). Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of a 
Stylistically Differentiated Czech Text. Psychological Studies, 65(3), 336-348. https://doi.org/10.1007/s12646-020-
00553-z (30 %) 

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 %) 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

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

  

Působení v zahraničí 

Výzkumná stáž Fulbright-Masaryk Scholarship (nr. 2020-28-11); 01/2020–06/2021 
Projekt Personality Processes and Oral Communication. University of Arizona, 
Department of Psychology, Naturalistic Observation of Social Interaction Laboratory, Tucson. 
 
Výzkumná stáž Scholarship Programme (nr. NF-CZ07-INP-5-4342015); 04/2016–06/2016 
Projekt School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. 
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. 

Podpis   Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Pedagogika II. – Sociální aspekty výchovy a prevence (přednášející, vede semináře)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

2017 – PF JU v Českých Budějovicích, Pedagogická psychologie (Ph.D.) 
2007 - UJAK Praha, Speciální pedagogika (Mgr.) 

  2002 -  TF JU v Českých Budějovicích, Pedagogika volného času (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001 – 2003 Středisko výchovné péče Český Krumlov (terapeut) 
2003 - 2005 Dětská psychiatrická léčebna Opařany (ergoterapeut, terapeut) 
2004 – 2005 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji (psychoterapeut, speciální pedagog)  

2005 – 2009 Středisko výchovné péče České Budějovice (etoped) 
2012 - 2015 Psychologický ústav AV (asistent) 
2009 – dosud   Pedagogická fakulta JU (odborný asistent Katedry pedagogiky)  

  2016 – 2019    ZŠ České Budějovice (školní speciální pedagog)  
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 61  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 28  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 20 

   

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: 

Kressa, J. (2017). Zastánce jako klíčový hráč v dramatu šikany. In Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., 

Kressa, J. & Dědová, M., Psychologie školní šikany (s. 250 -264), Grada. (20 %) 

Kressa, J. (2018). Percipovaná sociální opora od spolužáků u vybraných rolí v šikaně. Ostrava: e-Pedagogium. 
(100 %) 

Kressa, J. (2019). Zastánce jako klíčový hráč v eliminaci šikany. Pedagogická orientace, 29(2), 129-148. (100 
%). 

Kressa, J., Procházka, M., Hynek, J., Laibrt, L., &  Blažková, M.  (2019). Sborník metodických materiálu: Metodické 
listy k realizaci školní prevence rizikového chování. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích. (20 %) 

Najmonová, M., Procházka, M., Kressa, J., Paroubková, A., a kol. (2019). Školní poradenské pracoviště v praxi. 
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. (10 %) 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  

 



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

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

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (garant předmětu, vede semináře) 

Pedagogicko-psychologická reflexe praxe I. (garant předmětu, vede semináře) 

Sebereflektivní seminář (garant předmětu, vede semináře) 

  
Údaje o vzdělání na VŠ  

2009–2017 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pedagogická psychologie (Ph.D.). 
2007–2012 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, arteterapie (Bc.). 
1999–2004 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy, český jazyk – občanská výchova (Mgr.).  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 30 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 25  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

ROKOS, L., KRNINSKÝ, L., & KARVÁNKOVÁ, P. (2019). Pohled praktikujících učitelů na ovlivňování jejich 
profesního rozvoje prostřednictvím spolupráce se studenty učitelství a jejich vyučujícími. Sborník anotací 
příspěvků výroční konference ČAPV Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. (30 %) 

VANĚČKOVÁ, O., KRNINSKÝ, L., & VÁCHOVÁ, M. (2017). Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích 
učitelů. In Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I., Škola a její lidé na křižovatkách (s. 195-212). Brno: Česká 
pedagogická společnost. (30 %) 

KRNINSKÝ, L. (2017). Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na 
edukaci. Disertační práce. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU. (100 %) 

KRNINSKÝ, L. (2017). Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací. Vliv technologií 
v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace 
pedagogického výzkumu. (100 %) 

 



 

 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

- - - 

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

Zážitkové učení (garant předmětu, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2015: Pedagogická fakulta MU v Brně, Pedagogika (Ph.D.) 
2008: Teologická fakulta JU v Č. Budějovicích, Pedagogika volného času (Mgr.) 
2003: Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Podnikové informační systémy (DiS.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008-2019 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Teologická fakulta (11 roků) 
2019-dosud Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených bakalářských prací: 65 
Počet vedených magisterských prací: 21 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Macků, R. (2020). Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy. Komenský, 4(144), 60-61. (100 %) 

Macků, R., & Blažková, M. (2018). Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. Studia 
Kinanthropologica, 19(3), 165-169. (50 %) 

Macků, R., & Blažková, M. (2017) Socio-edutainment within Summer Camps? A Missed Opportunity! 
Pedagogická orientace, 27(4), 558-574. (50 %) 

Macků, R. (2017). Metody a principy pedagogiky volného času In Kaplánek, M. (ed.), Volný čas a jeho význam 
ve výchově (122-135, 181-187). Praha: Portál. (100 % kapitoly) 

 

 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Technologie ve vzdělávání (garant předmětu, 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 0 0 0 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 25 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 3 
 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Pexa, P., & Čapková, M. (2018). 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, 10(2), 21 s. (50%) 

Pexa, P., & Čapková, M. (2019). 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, 11(2), 18 s. (50%) 
 

Působení v zahraničí  

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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 

Specifika edukačního procesu na SŠ (garant předmětu, vede semináře) 

Úvod do pedagogiky (přednášející, vede semináře) 

Pedagogika I. – Teorie a metodika výchovných činností učitele (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 
1997 – dosud – Pedagogická fakulta JU – odborný asistent, vedoucí katedry pedagogiky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 272  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 49  
Počet vedených obhájených rigorózních prací: -  
Počet vedených obhájených disertačních prací: -  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 28 4 401 

   

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. (100%) (2020). Barriers to the implementation of primary prevention of risky behavior in 

school in the context of teacher / school prevention methodologist activities. Pedagogická orientace, 30(4), s. 

402-485. 

Tomková, A., Hejlová, K., Procházka, M. (25%) & Najmonová, M. (2020). Spolupráce učitele s dalšími 

odborníky v realitě společného vzdělávání. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. 

Procházka, M. (100%) (2019). Metodik prevence a jeho role na základní škole. Passparta Publishing. 

Procházka, M. (34%), Vítečková, M., & Najmonová, M. (2018). Analysis of educational situations as a way of 

formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, López Martínez, , Candel Torres,  INTED2018 

Proceedings. Iated-Int Assoc Technology Education & Development, s. 4384-4391 

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

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

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

Specifika edukačního procesu na SŠ  

Najmonová, M., Vítečková, M., Procházka, M. (20%), Faltová, M., & Garabiková Pártlová, M. (2020). 

Začínající učitel v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. 



 

Rokos, L., Vančura, M., & Procházka, M. (33%) (2019). Rozvoj spolupráce mezi učiteli z praxe, studenty 

učitelství a akademickými pracovníky pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. In 

Sandanusová, Dytrtová,  Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v 

meniacich sa požiadavkách praxe. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, s. 123-

133. 

Úvod do pedagogiky  

Procházka, M. (100%) (2015). Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a 
postgraduální přípravy studentů učitelství. In: Danielová L., Hlaďo, P., Horáčková, M., Janderková, D., 
Kamanová, L., & Vyleťal, P. (editoři) Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. 
Mendelova univerzita v Brně. 

Vítečková, M., Procházka, M. (25%), Najmonová, M., & Štěchová, I. (2018). Behaviour and discipline in schools 
as an educational problem from the viewpoint of student teachers. In Fejfar, Proceedings of the 15th 
International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. Česká zemědělská univerzita v Praze, 
s. 416-424.  

Pedagogika I. – Teorie a metodika výchovných činností učitele 

Procházka, M. (17%), Vítečková, M., Gadušová, Z., Sulková, M., Melková, B., & Špačková, K. (2017). Role of 
school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , López 
Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. IATED Academy, s. 3810-3815. 

Vítečková, M., Procházka, M. (25%), Sulková, M., & Melková, B. (2017). Preparedness of a novice teacher to 
deal with disciplinary problems. In Houška, Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and 
Responsibility in Education. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 506-511. 
 

Působení v zahraničí 

Universytet Łodzki – katedra pedagogiky, Łodź, Polsko, 1 měsíc, březen 2019 

Akademia Techniczno Humanistyczna, Bielsko Biala, Polsko, 1 měsíc, září 2018 
Podpis  

 
Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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 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 

Teoretický základ učitelství (garant předmětu, přednášející) 

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,  

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 

Obecná psychologie 1997 MU Brno WOS Scopu

s 

ostatn

í 

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  

PLASSOVÁ, M., STUCHLÍKOVÁ, I., & VAVREČKA, M. (2017). Úvod do aproximálního numerického systému. Pedagogika, 
67, 161-176. (20%) 

LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A., GROB, R., HOLMEIER, M., MONTPIED, P.,  MOULIN, M., PETR, J., 
ROKOS, L., STUCHLIKOVA, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O. & ZLABKOVA, I. (2018). Students’ perspectives on 
Peer Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International 
Publishing. (20%) 

EVANS, R.,  CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A.  BIRCH JENSEN, S., NIELSEN, J. A. STUCHLÍKOVÁ, I., TIDEMAND, S. & 
ZLABKOVA, I. (2018). Teacher Perspectives About Using Formative Assessment . In J. Dolin, R. Evans (Eds.), 
Transforming Assessment (pp. 227-248). Springer International Publishing. (40%) 

ZLABKOVA, I. PETR, J., STUCHLIKOVA, I., ROKOS, L. & HOSPESOVA, A. (2020). Development of teachers’ perspective on 
formative peer assessment. International Journal of Science Education, DOI: 10.1080/09500693.2020.1713418 
(80%) 

 
Výzkumné projekty a další vědecko organizační aktivity: 
2013-2016: Assess Inquiry in Science, Technology nad Mathematics Education (ASSIST-ME) – FP 7 SiS.2012.2.2.3-1 
2019-2022:  Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v 
matematice  – TA ČR TL02000368) 
Působení v zahraničí 

10.9. – 15.10. 2000  J. W. Goethe Universität Frankfurt – zpracování společného výzkumu v oblasti hněvu a úzkosti  

1.2. – 10.7. 2007 University of Minnesota 

Podpis   datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 8 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 8 do kdy N 

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

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

Úvod do psychologie  – Vybraná témata z psychologie (vede semináře) 

Psychologie práce a řízení (garant předmětu, vede semináře)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

1990 -  FF UK v Praze, jednooborová psychologie – PhDr. 

2018 -  FF UP v Olomouci, pedagogická psychologie – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1991 -  1992 -  psycholog (Úřad práce, Praha 6 ) 
1992 -  1994 -  odborný referent (Správa služeb zaměstnanosti, MPSV ČR) 
1994 -  dosud - psycholog – OSVČ (personální, dopravní, forenzní) 
2010 -  dosud - odborný asistent – PF JCU  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Šebová Šafaříková, J. (2018). Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu 
řidiče z povolání. Disertační práce, FF UP Olomouc (100%)  

Odborná praxe: 

Pro výkon privátní praxe OSVČ – akreditace od MD ČR (z roku 2011 – doposud)  pro realizaci posudků 
psychické způsobilosti k zákonu 411/05 §87a, zákonu 133/2011, zákonu 101/2013 

Členka revizní komise MD ČR – za Jihočeský kraj – realizace posudků pro odvolání  

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

programu 

Úvod do studia oboru (garant, vede semináře) 

Analýza pedagogických situací (garant, přednášející, vede semináře) 

Obecná didaktika (přednášející, vede semináře) 

Praktická agenda budoucího učitele (garant, vede semináře) 

Aplikovaná učitelská příprava (vede semináře) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1998  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze - obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

- chemie (Bc.) 

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

2012  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - obor Pedagogika (Ph.D.) 

2013  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - rigorózní řízení Pedagogika (PhDr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 70 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 20 

 

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 0 11 

   

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

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 



 

Hošpesová, A., Moraová, H., Novotná, J., & Žlábková, I. (2021). Understanding each other when Speaking 
about the Mathematics Lesson. In C. Mesiti, M. Artigue, H. Hollingsworth, Y. Cao, D. Clarke (Eds.), Teachers 
Talking about their Classrooms. Learning from the Professional Lexicons of Mathematics Teachers around the 
World (pp. 115–132). Oxon: Routledge. (25%) 

Hošpesová, A., Moraová, H., Novotná, J., & Žlábková, I. (2021). Czech lexicon. In C. Mesiti, M. Artigue, H. 
Hollingsworth, Y. Cao, D. Clarke (Eds.), Teachers Talking about their Classrooms. Learning from the 
Professional Lexicons of Mathematics Teachers around the World (pp. 133–146). Oxon: Routledge. (25%) 

Žlábková, I., Petr, J., Stuchlíková, I., Rokos, L., & Hošpesová, A. (2020). Development of teachers’ perspective 
on formative peer assessment. International Journal of Science Education [online], 1–21 [cit. 2020-03-31]. (20 
%) 

Le Hebel, F., Constantinou, C., Hospesova. A., Grob, R., Holmeier, M., Montpied, P.,  Moulin, M., Petr, J., 
Rokos, L., Stuchlikova, I., Tiberghien, A., Tsivitanidou, O. & Zlabkova, I. (2018). Students’ perspectives on Peer 
Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International 
Publishing. (7%) 

Evans, R.,  Clesham, R., Dolin, J., Hošpesová, A.,  Birch Jensen, S., Nielsen, J.A., Stuchlíková, I., Tidemand, S. & 
Zlabkova, I. (2018). Teacher Perspectives About Using Formative Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), 
Transforming Assessment (pp. 227–248). Springer International Publishing. (11%) 

  

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



 

Specializace Učitelství odborných technických předmětů  

Bartoš Petr, doc. RNDr., Ph.D. 
Blažek Josef, doc. RNDr., CSc. 
Černý Pavel, Mgr., Ph.D. 
Šerý Michal, Ing., Ph.D. 
Tesař Jiří, doc. PaedDr., Ph.D.  
Veselý Bedřich, PaedDr., Ph.D. 
Vochozka Vladimír, Mgr., Ph.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

 rozsah  do kdy  

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

---   

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

Aktuální poznatky z technických oborů – přednášející, vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

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

• Zemědělská technika a technologie, navazující magisterský, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Zemědělská fakulta. 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: >35 
Počet vedených obhájených diplomových prací: >30 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 (+1x školitel specialista) 

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

bez autocitací 
Materiálové vědy a inženýrství 2013 ČVUT v Praze WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 327 363 neev. 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

• Kriz P., Horcickova M., Bumbalek R., Bartos P., Smutny L., Stehlik R., Zoubek T., Cerny P., Vochozka 
V., Kunes R., 2021. Application of the Machine Vision Technology and Infrared Thermography to the 
Detection of Hoof Diseases in Dairy Cows: A Review. Applied Sciences, 11 (22), 11045. DOI: 
10.3390/app112211045. (10 %) 

• Kriz P., Olsan P., Havelka Z., Bohata A., Balakrishna S. K., Cerny P., Filip M., Bartos P., Kocira S., 
Spatenka P. (2021). Experimental Investigation into the Influence of Plasma Technology on Seed 
Surface Wettability. Applied Sciences, 11, 9994. DOI: 10.3390/app11219994. (10 %) 

• Černý P., Bartoš P., Olšan P., Špatenka P.: Hydrophobization of cotton fabric by Gliding Arc plasma 
discharge, Current Applied Physics 19 (2), 2019, pp. 128-136. (25 %) 



 

• Strejčková M. et al.: Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic 
and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments, Journal of Biomaterials and 
Tissue Engineering, Vol. 8, pp. 829–836, 2018. DOI: 10.1166/jbt.2018.1819. (10 %) 

• Bartoš P. et al.: Plasma Technology in Food Industry: mini-review, Kvasný průmysl, 2017, 63(3), pp. 
134-138. DOI: 10.18832/kp201716. (15 %) 

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

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

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

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

Rok narození 1957 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Odborné poznatky z technických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ – vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 26 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

bez autocitací 
Aplikovaná fyzika 2005 FAV ZČU v Plzni WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 73 98 neev. 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 118 
Z toho zahr. časopisy 21, mez. konference 39, dom. konference 38, popularizační čl. 7, ostatní 13 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• J. Blažek (100 %): Kvantová mechanika a realita. XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní 
přístup a metody ve vědách o člověku, Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu, 6. 
– 7. 2. 2017, ZSF JU v Českých Budějovicích 

• J. Blažek (80 %), J. Kousal, H. Biederman, O. Kylián, J. Hanuš and D. Slavínská: Development of 
nanoparticle charge in afterglow plasma inside aggregation source. In: Book of Abstracts, 8th 
International Workshop on Polymer Metal Nanocomposites, Prague, Charles University, Czech 
Republic, September 12 – 15, 2017, Eds. J. Hanuš and O. Kylián, P2 

• J. Blažek (100 %): Modelování v MATLABu. In: 24th Annual Conference Proceedings, Technical 
Computing Prague 2017, November 8, 2017, Kongresové centrum ČVUT v Praze, ed. Petr Byron, ISBN 
978-80-7592-002-7, ISSN 2336-1662, CD str. 1 - 12 

• J. Blažek (80 %), J. Kousal, H. Biederman, D. Slavínská: Computer Modeling of Nanoparticle Charge in 
Afterglow Plasma inside Gas Aggregation Source. In: Book of Abstracts, 4th German – Czech 
Workshop on Nanomaterials, JU v Českých Budějovicích, 10th – 11th May 2018, ed. Jiří Kratochvíl, p. 
38 



 

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

 

Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

Rok narození 1987 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 50 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 

Aktuální poznatky z technických oborů – přednášející, vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013 – 2014 VOSSS, s.r.o., pedagogický pracovník 
od r. 2013 – PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra aplikované fyziky a techniky 
2015 – 2016 FS ČVUT v Praze, výzkumný a vývojový pracovník, Ústav materiálového inženýrství 
2017 – 2019 SurfaceTreat, a.s., výzkumný a vývojový pracovník 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 5  

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 14 neev. 

   

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

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

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

• ČERNÝ, Pavel, Petr BARTOŠ, Pavel KŘÍŽ, Pavel OLŠAN a Petr ŠPATENKA. Highly Hydrophobic 
Organosilane-Functionalized Cellulose: A Promising Filler for Thermoplastic Composites. Materials. 
2021, 14(8), 2005. DOI:10.3390/ma14082005 (IF=3,623) (50 %) 

• KOCIRA, Sławomir, Agnieszka SZPARAGA, Anna KRAWCZUK, Petr BARTOŠ, Grzegorz ZAGUŁA, Michał 
PLAWGO a Pavel ČERNÝ. Plant Material as a Novel Tool in Designing and Formulating Modern 
Biostimulants—Analysis of Botanical Extract from Linum usitatissimum L. Materials. 2021, 14(21), 
6661. DOI:10.3390/ma14216661 (IF=3,623) (10 %) 

• KŘÍŽ, Pavel, Pavel OLŠAN, Zbyněk HAVELKA, Andrea BOHATÁ, Syam KRISHNA, Pavel ČERNÝ, Martin 
FILIP, Petr BARTOŠ, Slawomir KOCIRA a Petr ŠPATENKA. Experimental Investigation into the 
Influence of Plasma Technology on Seed Surface Wettability. Applied Sciences. 2021, 11(21), 9994. 
DOI:10.3390/app11219994 (IF=2,679) (10 %) 



 

• ČERNÝ, Pavel, Hana ŠOURKOVÁ a Petr ŠPATENKA. New Trends in Biomedical and Bio-based 
Materials: Plasma treatment of cellulose-based biomaterials. 1. Brno: NNS, 2019. ISBN 978-80-7600-
017-1 (70 %) 

• ČERNÝ, Pavel, Pavel OLŠAN, Petr BARTOŠ, Petr ŠPATENKA. Hydrophobization of cotton fabric by 
Gliding Arc plasma discharge, Current Applied Physics, 2018, 19(2), 128-136. (IF= 2,058) (70 %) 

Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Odborné poznatky z technických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ – vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 625 683 neev. 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Sera, B., Vankova, R., Rohacek, K., Sery, M.,: Gliding Arc Plasma Treatment of Maize (Zea mays L.) 
Grains Promotes Seed Germination and Early Growth, Affecting Hormone Pools, but Not Significantly 
Photosynthetic Parameters; Vol 11; Issue 10; Article Number 2066; DOI: 
10.3390/agronomy11102066; Published: OCT 2021 (25 %) 

• Sera, B., Scholtz, V., Jiresova, J., Khun, J., Julak, J., Sery, M.,: Effects of Non-Thermal Plasma 
Treatment on Seed Germination and Early Growth of Leguminous Plants-A Review; Vol. 10; Issue 8; 
Article Number 1616; DOI: 10.3390/plants10081616; Published: AUG 2021 (20 %) 

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

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

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

  

 

Podpis   Datum  

 



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

Rok narození 1955 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Didaktika technických předmětů I – přednášející, vede semináře 
Didaktika technických předmětů II – přednášející, vede semináře 
Didaktická praxe technických předmětů I (průběžná) – vede cvičení 

Didaktická praxe technických předmětů II (souvislá) – vede cvičení 
Údaje o vzdělání na VŠ  

1978 - Pedagogická fakulta České Budějovice – obor Učitelství matematika - fyzika  
1984 - Pedagogická fakulta České Budějovice (PaedDr.)  

1998 - Pedagogická fakulta UK Praha – obor Pedagogika se zaměřením na didaktickou technologii (Ph.D.)  
2014 - Přírodovědecká fakulta UHK Hradec Králové – obor Teorie vzdělávání ve fyzice (doc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1979 – 1981 ONV Písek, učitel ZŠ 

1981 – 1984 ONV Č. Budějovice, učitel ZŠ 

1984 – 2014 PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra fyziky 

od r. 2014 – PF JU v Českých Budějovicích, docent, katedra fyziky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 29 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 79 
Počet vedených obhájených rigorózních prací:           2 
Počet vedených obhájených disertačních prací:         2 

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

bez autocitací 
Teorie vzdělávání ve fyzice 2014 UHK Hradec Králové WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 15 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 111 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 20 (Učebnice pro ZŠ 2x; článek v časopise 3x, příspěvek ve 
sborníku mezinárodní konference 3x, příspěvek ve sborníku národní konference 11x, ostatní 1x) 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• TESAŘ, Jiří (50%), JÁCHIM, František. Fyzika 1 pro základní školu – Interaktivní doplněk k výuce, 

SPN Praha 2018, ISBN 978-80-7235-618-8, DVD  

• VOCHOZKA, Vladimír, BURDOVÁ Veronika, TESAŘ Jiří (20%) a ČERNÝ Pavel. Physical model 

of coin acceptor. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the World in the 21st 

Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030038-1-7 [cit. 2019-11-06]. DOI: 10.1063/1.5124782. ISSN 

0094-243X. Dostupné z: https://doi.org/10.1063/1.5124782  

• TESAŘ, Jiří (40%), BURDOVÁ Veronika, VOCHOZKA Vladimír a MAŇÁSKOVÁ Lenka. 

Physical parameters of school climate in project-based classes. DIDFYZ 2019: Formation of the 

Nature Science Image of the World in the 21st Century [online]. 2019,  (2152), 030033-1-8 [cit. 2019-

11-06]. DOI: 10.1063/1.5124777. ISSN 0094-243X. Dostupné 

z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777 

• TESAŘ, Jiří (50%), JÁCHIM, František. PŘEHLED FYZIKY pro 2. stupeň ZŠ, SPN Praha 2020,  
ISBN 978-80-7235-641-6, 112 stran 

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


 

• TESAŘ Jiří (30%), BURDOVÁ Veronika, VOCHOZKA Vladimír, WEGENKITTLOVÁ Pavla. Hodnocení 

obtížnosti textu učebnic a test didaktické vybavenosti vybraných učebnic fyziky pro základní školu. 

Československý časopis pro fyziku 5/2021, (svazek 71), s. 368 – 371  

Působení v zahraničí 

1993: Odborná stáž – (Program AKTION). J. Kepler Universität Linz 

2002: Aktivní účast na 66. Physikertagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Leipzig)  

2003: Aktivní účast na mezinárodním semináři „Physics on stage 3“ (Holandsko Noordwijk) 

2015: Výměnný pobyt Pädagogische Hochschule Linz 
Podpis   Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Bedřich Veselý Tituly PaedDr., Ph.D. 

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 

Didaktika technických předmětů II – vede semináře 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1981 - PF UK v Praze – obor Učitelství strojních oborů 
1982 - PF UK v Praze – obor Vyučování věd technických - strojních (PaedDr.) 
2008 - PF UK v Praze – obor Pedagogika - didaktika technické výchovy (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 1982 –  PF JU v Č. Budějovicích, odborný asistent, katedra technické výchovy, později katedra aplikované 
fyziky a techniky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 50 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 30 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem: 20 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 5 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• V rámci spolupráce VŠ s praxí - Návrh konstrukčních úprav rámu kombajnu pro firmu KVATRO Dynín. 
Zpracováno na základě žádosti firmy o poskytnutí technické pomoci ze strany VŠ. Řešeno ve spolupráci 
s KZT ZF JU. KVATRO 2018, 25 stran. (100 %) 

• V rámci spolupráce VŠ s praxí - Statický, dynamický a pevnostní výpočet nosné konstrukce brzděného 
přívěsu s typem nápravy TM 1VO23205C000274* a hmotnosti 2,5 tuny - zpracováno pro Registr 
silničních vozidel 2018. Zpracováno na základě žádosti o technickou pomoc ze strany VŠ. Celkem 8 
stran výkresů a výpočtů. (100 %) 

• Užitný vzor - CZ001 Úřad průmyslového vlastnictví č. vzoru 31825. Zapsáno v RIV Pedagogická fakulta 
- Katedra aplikované fyziky a techniky - osobní číslo (kód) 567, ORCID 0000-0002-8257-8484, 
RIV/60076658:12410/18:43898148, RIV19-MSM-12410,01 (RIV) (20 %) 

• NOVÁČEK, V., ŠPATENKA, P., VACKOVÁ, T., JENÍKOVÁ, Z., KRISHNA, S., VESELÝ, B. Enhanced 
interfacial strength of plasma treated polyethylene and glass. Instant Journal of Mechanical 
Engineering, 2020, roč. 2, č. 1, s. 1-8. (15 %) 

 

 



 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

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

Rok narození 1986 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Didaktika technických předmětů I – přednášející, vede semináře 
Didaktika technických předmětů II – vede semináře 
Didaktická praxe technických předmětů I (průběžná) – vede cvičení 
Didaktická praxe technických předmětů II (souvislá) – vede cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011 – ZŠ Ševětín; učitel fyziky, informatiky a matematiky 
2012 – ZŠ Prachatice; učitel fyziky a informatiky. 
2012 – 2018 ZŠ Planá nad Lužnicí; učitel fyziky, informatiky a matematiky. 
2019 – 2020 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická; učitel fyziky. 
2013 – nyní PF JU v Českých Budějovicích; katedra aplikované fyziky a techniky; odborný asistent. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

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 0 0 neev. 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• KŘÍŽ, Pavel, Michaela HORČIČKOVÁ, Roman BUMBÁLEK, et al. Application of the Machine 

Vision Technology and Infrared Thermography to the Detection of Hoof Diseases in Dairy Cows: A 

Review. 11. 2021. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app112211045 (10 %) 

• VOCHOZKA, Vladimír a Tomáš SOSNA. EXAMPLE OF GOOD PRACTICE IN SUPPORT 

EDUCATION OF 3D MODELING AND 3D PRINTING AT ELEMENTARY SCHOOL. Journal of 

Technology and Information [online]. 2021, 12(2), 72-79 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1803537X. Dostupné 

z: doi:10.5507/jtie.2020.011 (50 %) 

• VOCHOZKA, Vladimír a Pavla WEGENKITTLOVÁ. Praktická úloha okresního kola FO kategorie 

G 2019. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2020, 70(2), 141-144. 

ISSN 0009-0700. (50 %) 

• WEGENKITTLOVÁ, Pavla a Vladimír VOCHOZKA. Fyzikální klasifikace pohybu Ozobotem. 

MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. 2021, 30(3), 206-219. ISSN 1805-7705. Dostupné také 

z: https://mfi.upol.cz/files/30/3003/mfi_3003_206_219.pdf (50 %) 

• VOCHOZKA, Vladimír a Pavla WEGENKITTLOVÁ. Důkaz konvekce jako dominantního jevu tání 

kostek ledu. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2020, 70(4), 250-

253. ISSN 0009-0700. (50 %) 

https://mfi.upol.cz/files/30/3003/mfi_3003_206_219.pdf


 

Působení v zahraničí 

2018 Slovensko – Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře (Nitra) 

2020 Německo – Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (Amberg) 

Podpis   Datum  

 

  



 

Specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů  

Řehoř, Petr, doc. Ing., Ph.D.   
Šetek, Jaroslav, Ing., Ph.D. 

Škodová Parmová, Dagmar, doc. Dr. Ing 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Petr Řehoř Tituly doc. Ing., Ph.D. 

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

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

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 

Odborné poznatky z ekonomických předmětů ve vztahu ke kurikulu SŠ – garant, vede semináře 

Didaktická praxe ekonomických předmětů – garant, vede cvičení 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Ing.: JU v Českých Budějovicích, ZF, obor Obchodně podnikatelský, spec. Cestovní ruch - 2004. 

Ph.D.: ČZU v Praze, PEF, obor Systémové inženýrství - 2008.  

Doplňkové vzdělání: 

2006 – 2007: Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích – doplňující pedagogické 

studium pro učitele odborných předmětů. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 - 2006 - JU v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta - technik na Katedře řízení, 10/2006 - 12/2006 

odborný asistent na Katedře řízení 

01/2007 – 6/2014 - JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, odborný asistent na Katedře řízení 

07/2014 - dosud - docent a vedoucí katedry řízení, EF JU v Českých Budějovicích  

Od roku 2018 garant bakalářského studijního programu Ekonomika a management. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Celkem 86 bakalářských a 58 diplomových vedených a úspěšně obhájených prací, které byly zaměřené zejména 

na problematiku řízení organizací a zhodnocení různých manažerských funkcí. V současné době vede 4 české 

disertační práce a dvě anglické. 

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

Ekonomika a management 2014 JU  v Č. Budějovicích WO

S 

Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 60 40 342 

   

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Koukoumpliakos, I., & Řehoř, P. (2021). Corporate social responsibility: A modern approach in Greek enterprises. 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 10(5), 260-273 (Scopus) 50% 

Pech, M., Řehoř, P., & Slabová, M. (2021) Students preferences in teaching methods of entrepreneurship education. 

Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science, 14(2), 66-78 (Scopus) 33% 

Vrchota, J., & Řehoř, P. (2021). Project management in manufacturing enterprises. Serbian Journal of 

Management, 16(2), 341-353 (Scopus) 50% 

Eger, L., Mičík, M., Gangur, M., & Řehoř, P. (2019). Employer branding: Exploring attractiveness dimensions in 

a multicultural context. Technological and Economic Development of Economy, 25(3), 519-541. 

https://doi.org/10.3846/tede.2019.9387 (25%) (IF 4.344) 25% 

Eger, L., Mičík, M. & Řehoř, P. (2018). Employer branding on social media and recruitment websites: symbolic 

traits of an ideal employer. E + M, 21 (1), 224 – 237. https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2018-1-015 (33 %) (IF 

1.163) 33% 

Učebnice: 

Řehoř, P. a kol. (2019). Podpora podnikavosti. České Budějovice: JU v Č. Budějovicích. 

Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: EF JU v Č. Budějovicích.  

Spoluřešitel projektů: 

Interreg V-A ATCZ16 (2017-2019) SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)  



 

Visegrad 21830123 (2019-2020) Social media and trust building  

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  

http://ef.jcu.cz/veda-a-vyzkum/granty/projekty/social-media-and-trust-building/


 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Jaroslav Šetek Tituly Ing., Ph.D. 

Rok narození 1968 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

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

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 

Aktuální poznatky z ekonomických oborů (garant, přednášející, vede seminář) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Vysoká škola ekonomická Praha:1995 – 2001, Národohospodářská fakulta, obor Hospodářská politika, doktorské 

studium  

Vysoká škola ekonomická Praha: 1986 – 1991, Národohospodářská fakulta, obor Obecná ekonomická teorie, 

inženýrské studium  

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: 1992 – 1994, specializace: Personální řízení a sociální politika  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Vysokoškolský pedagog (1996 – dosud) 

Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov (externí činnost) – výuka předmětů Ekonomika obrany, 

Ekonomika obranných aliancí: (1996 – 2000) 

Vysoká škola ekonomická Praha -  výuka předmětu Sociální politika: (2002 -2003) 

Teologická fakulta JU (11% úvazek), výuka předmětů – Veřejná ekonomika a veřejná správa, Sociální politika, 

Občanská společnost a nestátní neziskové organizace, Právo pro sociální práci: (2004 – dosud) 

Ekonomická fakulta JU (90% úvazek), České Budějovice – výuka předmětů - Mikroekonomie I, Makroekonomie I, 

Hospodářská politika: (2011 – dosud)     

Vysoká škola chemicko-technologická Praha (pracoviště Tábor) – výuka předmětu Podniková ekonomika: (2009 – 

2014) 

 

Služební poměr v ozbrojených složkách 07/1992 – 01/2009  

Ministerstvo obrany a Bezpečnostní informační služba – celou dobu služba ve finančnictví, sociálních záležitostech 

a ekonomice, od roku 1995 v manažerských pozicích při ekonomickém a finančním zabezpečení, zpracování 

odborných ekonomických analýz s bezpečnostními aspekty, spolupráce na programech PR těchto složek. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

vedení 85 bakalářských a 19 diplomových obhájených prací. 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 2 15 

   

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Šetek, J., (2021). Potential macroeconomic risks from the unfavorable demographic development of population aging 

on the example of the Czech Republic. The 1th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 

10-12, 2021, VŠE, Prague September 9–11, 2021. pp.1028–1037 

Šetek, J., (2020). Integrating the social and circular economy at the onset of the Industry 4.0, The 14th International 

Days of Statistics and Economics, Prague, September 10-12, 2020, VŠE, Praha.  

Sirůček, P.; Šetek, J. (2019). Bernard Bolzano – Utopian Visionary. Acta Oeconomica Pragensia, , roč. 27, č. 3-4, s. 

95-104, VŠE, Praha. (50 %) 

Šetek, J., (2019). Význam pomáhajících profesionálů z pohledu vývoje ekonomické teorie. Caritas et veritas, 2/2019, 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice.  

Šetek, J., (2018). Economic Aspects of Cybercrime in the Global Dimension. 18 th International Scientific 

Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences. pp. 2336-2343. University of Zilina.  

 



 

Působení v zahraničí 

 

 

 

Podpis   Datu

m 

 

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Dagmar Škodová Parmová Tituly doc. Dr. Ing. 

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

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

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 

Didaktika ekonomických předmětů I – garant, přednášející, vede semináře 

Didaktika ekonomických předmětů II – garant, přednášející, vede semináře 

Didaktická praxe ekonomických předmětů I (průběžná) – garant  

Didaktická praxe ekonomických předmětů II (souvislá) – garant  

Údaje o vzdělání na VŠ  

Magisterské studium, JU v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Obchodně podnikatelský obor, rok 

ukončení 2001; 

Doktorské studium, JKU v Linci, Rakousko, obor Internationales Marketing und Export, rok ukončení 2002; 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Děkanka EF JU od 1. 3. 2019  

Prorektorka pro zahraniční vztahy JU v Českých Budějovicích 2011-2016 

Proděkanka pro zahraniční vztahy EF JU 2009-2011 

Proděkanka pro pedagogickou činnost EF JU 2007 

Proděkanka pro pedagogickou činnost ZF JU 2004-2006 

Docentka od roku 2012 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra 

regionálního managementu 

Odborná asistentka od roku 2007 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

Odborná asistentka od roku 2002 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta 

Na EF JU garant bakalářského studijního oboru Strukturální politika pro veřejnou správu (2012 – 2014), 

bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Obchodní podnikání (od roku 2015), navazujícího 

magisterského studijního oboru Commerce and Entrepreunership (od roku 2015) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedoucí 86 bakalářských a 134 diplomových obhájených prací. 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na 

VŠ 

Ohlasy publikací 

Ekonomika a management 2012 JU v Č. Budějovicích WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na 

VŠ 

11 52 258 

   

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Tsiotas, D., Sdrolias, L., Aspridis, G., Škodová Parmová, D., Dvořáková Líšková, Z. (2021). Size distribution 

analysis in the study of urban systems: evidence from Greece. In International Journal of Computational 

Economics and Econometrics, Volume 11 (1), pp. 12-36. ISSN 1757-1170 (20%)  

Škodová Parmová, D. Ed. (2020). Regions in Context II: Principles of circular economics in regional 

management leading to increased efficiency of systems. České Budějovice: University of South Bohemia in České 

Budějovice, Faculty of Economics, 2020, 192 p. ISBN 978-80-7394-831-3 (100%)  

Enz, Ch., Škodová Parmová, D. (2020). Significance of Digital Communication Channels for Tourism Providers 

in Holiday Regions. In DETUROPE - Central European Journal of Regional Development and Tourism, 2020, 

Volume. 12 (2), pp. 140-165. ISSN 1821-2506 (50%)  

Škodová Parmová, D., Dvořáková Líšková, Z., Kain, R. (2018). Raising the Quality of Tourism Firms – Case 

study from the Czech Republic. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic 

systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Riga: ISMA University, Riga: 

Landmark SIA, pp. 233-242. ISBN 978-9984-891-04-0. (60%) 



 

Škodová Parmová, D., Dvořáková Líšková, Z. Ed. (2019) Regions in Context. 1st ed. České Budějovice:  EF JU. 

195 p. ISBN 987-80-7394-759-0 (75%) 

Hlavní řešitelka TAČR TL02000012 Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe (2019-2022), 

Spoluřešitelka Interreg ČR - Rakousko Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen (2017-2019) 

Působení v zahraničí 

1999 - studentská stáž v rámci programu Socrates - Erasmus na Johannes Kepler Universität Linz, 4 měsíce  

2001-2002 - doktorské studium na Johannes Kepler Universität Linz  

2005 výuka jednosemestrálního předmětu „Kurs zum Seminar Tschechisch“ na Johannes Kepler Universität Linz 

(Rakousko) 

 

Podpis   datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specializace Učitelství odborných zdravotnických předmětů  

Hajduchová, Hana, PhDr., Ph.D. 
Stasková,  Věra, PhDr., Ph.D.  
Svidenská, Tereza, Mgr, Ph.D.  
Šafaříková, Iva, Mgr. 
Lenka Šedová, Lenka, Mgr., Ph.D.  
Toumová, Kristýna, Mgr., Ph.D.  
Trešlová, Marie, doc., PhDr., Ph.D. 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Hana Hajduchová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

 
rozsah 

 
do kdy 

 

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

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

Didaktika zdravotnických předmětů II (vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2002 - 2005: JU v Českých Budějovicích, ZSF Postgraduální studium - Studijní program: Specializace ve 
zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže 
1997- 2002: JU v Českých Budějovicích, ZSF, obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 - dosud   ZSF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a 

                          neodkladné péče 

2007, duben 2019-dosud  psychiatrické oddělení, nemocnice České Budějovice, a.s. – všeobecná sestra 
2003-2004       case manager, NNO, podporované zaměstnávání, občanské sdružení Koník 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 59 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 17 
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 2 8 26 

   

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

Publikace za posledních pět let: celkem: 27 z toho publikace na WOS/Scopus: 7/11, kapitola v knize: 3; h-index 

Wos 1, h-index Scopus 2  

 

Publikace (5 nejvýznamnějších za posledních 5 let) 

HOROVÁ, J., BÁRTLOVÁ, S., HAJDUCHOVÁ, H., MOTLOVÁ, L., TREŠLOVÁ, M., ZÁŠKODNÁ, H., 

BRABCOVÁ, I. Mezinárodní přehled podpory neformálního (rodinného) pečovatelství. Sociální práce. 2, 2021, 

20-43. 10% 

BRABCOVÁ, I., HAJDUCHOVÁ, H., TÓTHOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., HOLÝ, J., DOSEDĚL, M., MALÝ, 

J., VLČEK, J., PAPP, K. Vybrané rizikové faktory pádů pacientů v nemocnici: nízký BMI, hypotenze, zvýšená 

tepová frekvence, hypoglykémie, anemie. Praktický lékař. 2020 100(1): 23-28, 10% 

MALÝ, J., DOSEDĚL, M., VOSÁTKA, J., MALÁ-LÁDOVÁ, K., KUBĚNA, AA., BRABCOVÁ, I., 

HAJDUCHOVÁ, H., BÁRTLOVÁ, S., TÓTHOVÁ, V., VLČEK, J. Pharmacotherapy as major risk factor of 

falls – analysis of 12 months experience in hospitals in South Bohemia. J Appl Biomed. 17:60; 2019. DOI: 

10.32725/jab.2019.001. IF2019 1,573, 10% 

MALÝ, J., DOSEDĚL, M., KUBĚNA, A.A., MALÁ-LÁDOVÁ, K., VOSÁTKA, J., BRABCOVÁ, I., 

HAJDUCHOVÁ, H., BÁRTLOVÁ, S., TÓTHOVÁ, V., VLČEK, J. Analysis of the fall‐related risk of 



 

pharmacotherapy in Czech hospitals: A case control study. J Eval Clin Pract. 2019; 1-10. Online ISSN:1365-

2753, https://doi.org/10.1111/jep.13270. IF2018 1,536, 10% 

HAJDUCHOVÁ, H., BRABCOVÁ, I., TÓTHOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., DOSEDĚL, M., MALÝ, J., VLČEK, 

J. Factors associated with falls in hospitals: outcomes for nursing care. Kontakt. 2019;21(2):114-120. 

doi: 10.32725/kont.2019.004, 40% 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.1111/jep.13270


 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Věra Stasková  Tituly PhDr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

 
rozsah 

 
do kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

 
  

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

Aktuální poznatky ze zdravotnických oborů (přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2015 – ZSF JU v Č. Budějovicích, obor Ošetřovatelství (Ph.D.) 

2009 – ZSF JU, Č. Budějovice, obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (PhDr.) 

2006 – ZSF JU, Č. Budějovice, obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (Mgr.) 

2004 – ZSF JU, Č. Budějovice – Všeobecná sestra (Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016 – dosud – ZSF JU v Českých Budějovicích, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče – 

odborný asistent 

2004 – 2015 – ZSF JU v Českých Budějovicích, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence – asistent (2004 – 

2006), odborný asistent (2007 – 2015) 

2009 – 2011: Nemocnice České Budějovice a.s., neurochirurgické oddělení, DPČ (sestra u lůžka) 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 91 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 26 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 0 0 0 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

MOTLOVÁ, L., STASKOVÁ, V. (40 %), VACKOVÁ, J., TREŠLOVÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ, D., 

MOJŽÍŠOVÁ, A. Trendy v péči v domovech pro seniory v České republice. Praktický lékař. 2019, roč. 99(2), 

s. 69-73. ISSN 1805-4544.  15 % 

STASKOVÁ, V. (90 %), TÓTHOVÁ, V., KOŤA, J. Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století. 

Praha: Grada, 2019. 136 s. ISBN 978-80-271-2206-6. 33 % 

KAAS, J., KIMMER, D., ŠULISTOVÁ, R., STASKOVÁ, V. (40 %) Zdravotní gramotnost populace 

Jihočeského kraje. In: BÁRTLOVÁ, S. Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského 

kraje. Praha: Grada, 2018. 170 s., s. 37-52. ISBN 978-80-271-2201-1.  20 % 

 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  

 



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Tereza Svidenská Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1991 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program 
 

rozsah 
 

do kdy 
 

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

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

Aktuální poznatky ze zdravotnických oborů (vede seminář)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

Doktorské studium – ošetřovatelství, 2019, ZSF, JU v Českých Budějovicích 

Navazující magisterské studium – ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (chirurgie), 2015, ZSF, JU v 

Českých Budějovicích 

Bakalářské studium - Všeobecná sestra, 2013, ZSF, JU v Českých Budějovicích 

Maturitní studium – Zdravotnický asistent, 2013, SZŠ a VOZŠ, Plzeň 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2015 – dosud Nemocnice České Budějovice, všeobecná sestra – anesteziologicko resuscitační oddělení 
2015- dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta – CPCCH, zdravotní 
poradenství 
2016 – 2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta – externí vyučující 
2018 – dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta – odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1  
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0  
Počet vedených obhájených disertačních prací: 0  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

DUŠIČKOVÁ, T. (100%) (2017). Možnosti využití modelu Levinové u pacientů s kolorektálním 

karcinomem. In Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství (1st ed., 

pp. 26-45). Lidové noviny.  

DUŠIČKOVÁ, T. (80%), & BÁRTLOVÁ, S. (20%) (2019). Sekundární prevence 

kolorektálníhokarcinomu. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, 11 , 3-4. 

DUŠIČKOVÁ, T. (70%), BÁRTLOVÁ, S. (20%), & TOUMOVÁ, K (10%). (2019). Change caused by 

colorectal carcinoma. Logos Polytechnicos, 10(1), 104-111. 

DUŠIČKOVÁ, T.(85%), TOUMOVÁ, K. (10%), & TÓTHOVÁ, V.(5%) (2019). Srovnání nástrojů 

hodnotících bolest u dětí předškolního věku a dětí mladšího školního věku v ČR a dalších zemích. Pediatrie 

pro praxi , 20 (4), 261-264. https://doi.org/10.36290/ped.2019.053 

DUŠIČKOVÁ, T. (85%), BÁRTLOVÁ, S. (10%), & TÓTHOVÁ, V. (5%) (2017). Kolorektální karcinom a 

výživa ve vztahu k ošetřovatelskému modelu ME Levine. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health 

and Rehabilitation , 8 (3-4), 109-113. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  
 

Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Iva Šafaříková Tituly Mgr. 

Rok narození 1993 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 08/2022 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program 
 

rozsah 
 

do kdy 
 

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

   

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

Odborné poznatky ze zdravotnických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ (vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2017 – současnost ZSF JU, doktorský studijní program, Ošetřovatelství 
2015–2017  ZSF JU, magisterský studijní program, Ošetřovatelství, interní obory 
2012–2015  ZSF JU, bakalářský studijní program, Všeobecná sestra 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016 – současnost Nemocnice České Budějovice, a.s. 
   Oddělení: Kardiologické oddělení, intermediární péče 
                                               Zařazení: Všeobecná sestra 

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 disertačních prací:  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

•  ŠAFAŘÍKOVÁ, I., BULAVA, A., 2021. Assessment of the quality of life in patients with atrial fibrillation – 
critical view on the current methods and insights for the future. Journal of Nursing, Social Studies, Public 
Health and Rehabilitation. 12 (1-2), 24-36. ISSN: 1804-1868. 

• ŠAFAŘÍKOVÁ, I., BULAVA, A., HÁJEK, P., 2020. Remote monitoring of implantable cardioverters 
defibrillators: a comparison of acceptance between octogenarians and younger patients. J Geriatr Cardiol. 
17 (7), 417-426. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.07.008. IF=3,327 

•  ŠAFAŘÍKOVÁ, I., BULAVA, A., HÁJEK, P., 2019. Remote Monitoring of Cardiac Implantable Systems in Those 
Over 80 Years of Age. J Gerontol Geriatr Res. 8 (6), 1-6. ISSN: 2167-7182. DOI:10.4172/2167-7182.1000506. 

•  ŠAFAŘÍKOVÁ, I., BULAVA, A., 2018. Remote Monitoring of patients with implantable cardioverter-
defibrillators: Perception of the impact of monitoring and selected determinants of quality of live. Kontakt. 
20(2), s. 139-150. ISSN 1212-4117. 

•  ŠAFAŘÍKOVÁ, I., 2018. Současné postavení sestry v managementu chronického srdečního selhání. In: 
Bulava, A., Eisenberger, M. Základy srdeční resynchronizační léčby. Praha: NLD, s. 198-210. ISBN 978-7422-
671-7. 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Lenka Šedová Tituly Mgr., Ph.D.  

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program 
 

rozsah 
 

do kdy 
 

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

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

Aktuální poznatky ze zdravotnických oborů (přednášející)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

2010 – ZSF JU, doktorské studium, obor: Prevence náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, 

dospělých a seniorů (PhD.) 

2006 – ZSF JU, magisterské navazující studium, obor: Ošetřovatelství (Mgr.) 

2004 – ZSF JU, bakalářské studium, obor: Všeobecná sestra (Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008 – dosud – ZSF JU  

2008 – 2010 – Oddělení plastické a úrazové chirurgie JIP – Nemocnice České Budějovice, a.s. 

2006 -  dosud – Centrum prevence civilizačních chorob 
2016 – dosud - pověřená řízením Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe 

2021 – dosud - Oddělení urgentního příjmu – Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 40  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 18  
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 6 6 0 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

(10 %) ŠEDOVÁ, L., TÓTHOVÁ, V., NOVÁKOVÁ, D., OLIŠAROVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., DOLÁK, F., 

KAJANOVÁ, A., PROKEŠOVÁ, R., ADÁMKOVÁ, V. Qualification of Food Intake by the Roma Population 

in the Region of South Bohemia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 

vol. 15, no. 2, article no. 386. doi:10.3390/ijerph15020386. IF 2,468 (WoS, SCOPUS) 

(16 %) BÁRTLOVÁ, S., ŠEDOVÁ,  L., ROLANTOVÁ,  L., HUDÁČKOVÁ,  A., DOLÁK, F., SADÍLEK, 

P. General awareness of stroke in the Czech Republic. Cent Eur J Public Health. 2021;29(3):230-235. 

doi: 10.21101/cejph.a6212. PubMed PMID: 34623124. IF 1,163 (WoS, SCOPUS) 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Kristýna Toumová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1990 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

 
rozsah 

 
do kdy 

 

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

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

Aktuální poznatky ze zdravotnických oborů (vede semináře)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

Doktorské studium – ošetřovatelství, 2019,  ZSF,  JU v Českých Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016 – dosud Nemocnice České Budějovice, všeobecná sestra – chirurgické oddělení 
2015- dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta – CPCCH, zdravotní 
poradenství 
2016 – 2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta – externí vyučující 
2018 – dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta – odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

TOUMOVÁ, K.100 %  et al. Význam etických kodexů v ošetřovatelské péči. Kontakt. 2021. 23(2), 83-89. 

ISSN  1212-4117. 

TOUMOVÁ, K., 75 %V. OLIŠAROVÁ A V. TÓTHOVÁ. The issue of social inclusion of the Roma minority 

in the Czech republic from the viewpoint of the Model of the culturally – minded and adapted care. Növer.  

2019.  (32)1, 25-29. ISSN 0864-7003. 

TOUMOVÁ, K.80 % a V. TÓTHOVÁ. Aspekty komunikace u romské minority. Journal of Nursing, Social 

Studies, Public Health and Rehabilitation. 2019. 1(2), 31-37. ISSN 1804-1868.  

TOUMOVÁ, K.60 % et al., Comparison of tools used to evaluate pain in surgery in the Czech Republic and 

abroad. Kontakt. 2019. roč. 18, č. 2, s. 100-105. ISSN 1212-4117. 

TOUMOVÁ, K.,100 % Možnosti využití modelu J. N. Giger a R. E. Davidhizar u romské minority.  
 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  

 

 



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství odborných předmětů 

Jméno a příjmení Marie Trešlová Tituly doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1959 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

 
rozsah 

 
do kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

 
  

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

Aktuální poznatky ze zdravotnických oborů (garant, přednášející) 
Odborné poznatky ze zdravotnických oborů ve vztahu ke kurikulu SŠ (garant, vede semináře) 
Didaktika zdravotnických předmětů I (garant, přednášející) 
Didaktika zdravotnických předmětů II (garant, přednášející) 
Didaktická praxe zdravotnických předmětů I (průběžná) (garant, vede cvičení) 
Didaktická praxe zdravotnických předmětů II (souvislá) (garant, vede cvičení)  
Údaje o vzdělání na VŠ  

2008 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislavě, Ošetřovatelství (Ph.D.) 
2007 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislavě, Ošetřovatelství (PhDr.) 
2004 – Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích ZSF, Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré 
osoby Magisterské studium (Mgr.) 
1998 – 1. Lékařská fakulta UK Praha, Ošetřovatelství (Bc.)    

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001 – dosud ZSF JU v Českých Budějovicích, odborná asistentka 
2009 – dosud Nemocnice České Budějovice, a.s. Kardiochirurgické oddělení, 
sestra u lůžka – dohoda 
1992- 2001 Střední zdravotnická škola v Táboře  - odborná učitelka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 84 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 85 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

bez autocitací 

Ošetřovatelství 2017 JU v Českých 

Budějovicích  ZSF 

WOS  Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 6 11 25 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 Zeman M., Treslova. M. 40 % Safety of health providers in physical handling of patients in nursing care. 
Nursing PracticeToday. 2020; 7(4):234-237  

Trešlová M. 60 % Filausová, D. Svidenská T., Dolák F., Rolantová L., Hudáčková A., Maňhalová J., Chloubová I., 
Stasková V., Belešová R.  Manipulační techniky jako prevence rizik poranění a zajištění bezpečné péče. 
Pracovní lékařství 2020 č. 1–2 

Trešlová, M. 60 % Filausová,D., Šedová, L., Hajduchová, H. Awareness of Patient Physical Handling Issues 
Associated with Routine Nursing Care. Nurs. Rep. 2020, 10, 56–65; doi:10.3390/nursrep10020009  

Motlová, Trešlová M. 20 %, Stasková V. a Zeman M. s „Komparace cohousingů ve vybraných zemích EU v 
kontextu péče o seniory 65 Praktický lékař roč. 101.č.1.  21 - 26 



 

Trešlová, M. 20 %, Šedová, L., Olišarová, V. Chloubová, I., Tóthová. V. Stres v preventivní kardiologii. Vnitřní 
lékařství, 65 (7-8) 483-489, ISSN 0042-773X, eISSN 1801-7592 

Další publikace ve vztahu k vyučovaným předmětům: 

Trešlová, M. 20 % Šedová L., Olišarová, V.Chloubova, I., Urbanová, V. Group consultancy on cardiovascular 
prevention.  Volume 5, Issue 3.1. Conference proceedings 5th International Multidisciplinary scientific 
Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Sofia: STEF92 Technology Ltd. ISBN 978-619-7408-32-4. 
DOI:10.5593/sgemsocial2018H/31 

Filausová, D., Trešlová M. 50 %. Zdravotní gramotnost a potřeba komunitních center zdraví. Praktický lékař. 
98 (3) 2018, s. 127-130. 

Působení v zahraničí  

Podpis  
 

Datum  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

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

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci 
s praxí  

Období 

Fakultní školy JU ISUS (Inovace studia učitelství pro střední školy na Jihočeské 
univerzitě), CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016157.  
Projekt přináší inovaci přípravy budoucích učitelů na JU. 
Plánované klíčové aktivity obsahují činnosti směřující k 
obohacení pregraduálního vzdělávání v učitelských oborech o 
oblasti, které reflektují potřeby praxe. Klíčovými tématy  jsou 
diferenciace ve vyučování, práce s heterogenitou školní třídy, 
zintenzivnění přenosu moderních technologií do výuky, práce s 
reflexí a sebereflexí studenta, systematická podpora studentů 
formou mentoringu, příprava alternativních modulů výuky 
zaměřených na learning assistant model. 

 
 

2020-2022 

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

2018-2020 

Fakultní školy PF JU a další 
spolupracující školy 
Jihočeského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik 
a mezipředmětových vztahů. 

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

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

2016-2019 

Fakultní školy PF JU a další 
spolupracující školy 
Jihočeského kraje 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových 
kompetencí. Hlavní příjemce: Masarykova univerzita. Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659. 
Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních 
věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce učiteli 
na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti 
pedagogiky a psychologie. V průběhu realizace projektu 
vzniknou oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření 
sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro 
učitele ZŠ a odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč 
společenstvími praxe budou řešena společná průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy. 

2017-2019 

Fakultní školy PF JU a další 
spolupracující školy 
Jihočeského kraje 

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, 
oblastí vzdělávání a gramotností. Hlavní příjemce: Univerzita 
Karlova v Praze. Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 
Cílem projektu je podpora profesních kompetencí 
učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu 

2017-2019 



 

s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude 
zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování 
aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích 
učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, 
informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, 
vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, 
aktivizačních a reflektivních přístupů. 

Investiční fórum Spolupořádání Investičního fóra (každoročně v lednu od roku 
2015). Setkání studentů (EF JU), investorů, investičních 
analytiků a výhled vývoje finančních trhů na nadcházející rok. 
 

2015-2019 

5 nemocnic Jihočeského 
Kraje 

Interní multidisciplinární výzkum ZSF JU v Českých Budějovicích 
Fyzická manipulace s pacientem v ošetřovatelské péči 
FMP2019-02, Zkvalitnění péče se zaměřením na bezpečí 
pacientů i ošetřujícího personálu 

2019-2021 

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

 
Garanti předmětů se podíleli na následujících grantech a projektech: 
 

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

Zdroj Období 
 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc.,  
PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D., doc. PhDr. 
Alena Hošpesová, 
Ph.D.  

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

FP 7 SiS.2012.2.2.3-1 2013 – 2016 

PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D., doc. PhDr. 
Alena Hošpesová, 
Ph.D. 

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

Australian Research Council 
DP140101361 

2014 – 2016 

PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. 

Připravenost studentů a 
čerstvých absolventů PF JU na 
řešení výchovných problémů 
žáků  

GA JU 154/2016/S 2016 – 2018 

doc. Mgr. Alena 
Nohavová, Ph.D. 

Podpora a perspektivní rozvoj 
funkční gramotnosti ve školní 
praxi a v učitelském vzdělávání  

GA JU 130/2016/S 2016 – 2018 

PhDr. Dalibor 
Kučera, Ph.D. 

CPACT: Komputační 
psycholingvistická analýza 
českého textu 

GAČR 16-19087S 2016 – 2018 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc.,  
PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D., doc. PhDr. 
Alena Hošpesová, 
Ph.D. 

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

TA ČR TL02000368 2019 – 2022 



 

Mgr. Zdeňka 
Bajgarová, Ph.D.  

Škola – hrozba či příležitost pro 
zranitelné jedince? 

GA JU 117/2019/S 2019 – 2021 

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

Vývoj zařízení pro fyzikální 
ošetření semen a sladu pomocí 
nízkoteplotního plazmatu 

TA 04021252 
 

2014 –2017 

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

Nový proces ošetření 
zemědělských produktů (semen) 
proti plísním 

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

2016 –2018 

doc. Dr. Ing. D. 
Škodová Parmová 

TAČR TL02000012 Udržitelný 
rozvoj na místní úrovni - 
propojení teorie a praxe 

TAČR TL02000012 2019-2022 

doc. PhDr. Marie 
Trešlová, Ph.D. 

Fyzická manipulace s pacientem 
v ošetřovatelské péči FMP2019-
02, Zkvalitnění péče se 
zaměřením na bezpečí pacientů i 
ošetřujícího personálu 

RVO Interní multidisciplinární 
výzkum ZSF JU v Českých 
Budějovicích FMP2019-02 

2019-2020 

 
Další odborné aktivity členů Katedry pedagogiky a psychologie, kteří zajišťují složku učitelská propedeutika 
a realizují specializaci Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů: 

- organizace workshopů Board of Educational Affairs při EFPA (European Federation of Psychologists’ 
Associations) v Praze v r. 2016, 2017, 

- podíl na přípravě konference EFPTA 2016 (European Federation of Psychology Teachers’ Associations) 
v Praze,  

- podíl na přípravě konference EFPTA 2020 (European Federation of Psychology Teachers’ Associations) 
v Bratislavě, 

- podíl na přípravě 32. světového psychologického kongresu 2020 v Praze (předsednictví sekcí Pedagogické 
psychologie a Obecné a teoretické psychologie ve vědecké radě kongresu). 

Členové katedry pedagogiky a psychologie jsou zapojeni do tvůrčí činnosti kromě výše uvedených evropských 
federací (European Federation of Psychologists’ Associations, European Federation of Psychology Teachers’ 
Associations) také v národních organizacích: Českomoravské psychologické společnosti, České asociace 
pedagogického výzkumu, České pedagogické společnosti, Hnutí spolupracujících škol R.  

Další odborné aktivity členů Katedry aplikované techniky a fyziky, kteří zajišťují a realizují specializaci 
Učitelství odborných technických předmětů: 

- zapojení do tvůrčí činnosti v rámci Jednoty českých matematiků a fyziků a Fyzikální olympiády, 
- organizace a podílení se na populárně-naučných akcích pro studenty a širokou veřejnost (Fyzika na 

Lanovce, Věda na vsi, Věda v Géčku, Dobrodružství s technikou, Noc vědců), 
- organizace a podílení se na výstavě „Accelerating Science“ – K jádru vědy na Výstavišti v ČB ve spolupráci 

s RERA a.s. a CERN, 
- každoroční účast na celostátní konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky a ve vybraných letech (2003, 2018) 

tuto konferenci organizují.  

Pracoviště je také zapojeno do aktivit Přírodovědný inspiromat nebo Elixír do škol. Studenti i vyučující se 
pravidelně účastní Celostátní přehlídky závěrečných prací z fyziky a ve vybraných letech tuto akci organizují 
(2016). 

Další odborné aktivity členů Ekonomické fakulty, kteří zajišťují a realizují specializaci Učitelství odborných 
ekonomických předmětů: 

- pravidelné každoroční pořádání mezinárodní vědecké konference Inproforum 
(viz http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/index/search/schedConfs), 

- pravidelné každoroční pořádání studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). 

Individuální členství akademických pracovníků v České společnosti pro jakost, České společnosti ekonomické, 
České společnosti pro vědecké řízení, International Institut of Public Finance. 

http://www.ef.jcu.cz/veda-a-vyzkum/granty/projekty/udrzitelny-rozvoj-na-mistni-urovni-propojeni-teorie-a-praxe
http://www.ef.jcu.cz/veda-a-vyzkum/granty/projekty/udrzitelny-rozvoj-na-mistni-urovni-propojeni-teorie-a-praxe
http://www.ef.jcu.cz/veda-a-vyzkum/granty/projekty/udrzitelny-rozvoj-na-mistni-urovni-propojeni-teorie-a-praxe


 

Další odborné aktivity členů Zdravotně sociální fakulty, kteří zajišťují a realizují specializaci Učitelství 
odborných zdravotnických předmětů: 

- pravidelné každoroční pořádání mezinárodní vědecké konference, 
- zapojení do dalších výzkumných projektů TAČR AZV a publikace, 
- aktivní účast na mezinárodních odborných konferencích, 
- doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. je vice prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému  

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

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

vysokém školství.  

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

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

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

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

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

Přístup ke studijní literatuře 

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

Přehled zpřístupněných databází 

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

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. 

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


 

Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 
programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 371 15 
České Budějovice  
Ekonomická fakulta, Studentská 787/13, 370 05 České Budějovice 
Zdravotně sociální fakulta, J. Boreckého 1167/27, 370 11 České 
Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách v historické i nové části města, se speciálním zázemím 
pro umělecké a sportovní výukové a trenérské činnosti. Výukové kapacity jsou založeny na 64 posluchárnách, 
učebnách a seminárních místnostech s celkovou kapacitou 2 181 míst. Dále je k dispozici 9 laboratoří (1 se 
speciálním zařízením pro 3D tisk, 1 laboratoř funkční diagnostické zátěže), speciální zařízení pro výtvarnou 
tvorbu (sádrovna, tavba skla, keramické dílny, modelovna, serigrafie), výstavní galerie, multifunkční aula 
s koncertním křídlem (kapacita 200 osob), sportovní areál s nově rekonstruovanou sportovní halou, 2 
tělocvičny v budovách v centru, loděnice. V budově Jeronýmova je nově zrekonstruované technologické 
centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety.    
 
Ekonomická fakulta JU disponuje pro teoretickou výuku celkem 11 výukovými místnostmi, které se nalézají v 
areálu JU poblíž budovy EF. Celková kapacita těchto místností je 740 míst, přičemž 1 místnost má kapacitu do 
40 míst, 7 místností do 80 míst, 2 místnosti do 120 míst a 1 přednášková hala má kapacitu 200 míst. Všechny 
místnosti jsou vybaveny dataprojektory, výpočetní technikou a příslušným SW, velké místnosti jsou ozvučeny. 
 
Zdravotně sociální fakulta JU 

Od září 2006 má ZSF JU k dispozici vlastní objekt J. Boreckého 27, který byl zakoupen v hodnotě 85 mil Kč a za 
dalších cca 150 mil. Kč byl zrekonstruován a přistavěn, poslední přístavba byla realizována v roce 2015. 
V budově se nachází pracovny děkanátu, studijní a ekonomické oddělení. Technické vybavení v tomto objektu 
je na špičkové úrovni. Součástí je i ubytovací kapacita, která již byla zrekonstruována v 1. kategorii ubytování 
studentů. V novém objektu jsou: 7 přednáškových sálů s kapacitou 60 – 120 míst a 10 učeben s kapacitou 30 
míst. Dále jsou zde i nové laboratoře, mikroskopická učebna, 2 další učebny PC, studovna akademické knihovny. 
Studovna a počítačové pracoviště je pro studenty k dispozici ve všední dny do 20 hodin, v sobotu do 12 hodin. 
V objektu se nacházejí kanceláře Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích, Ústav laboratorní 
diagnostiky a veřejného zdraví, své zázemí zde má také technické oddělení. 

Ve vlastnictví fakulty jsou další budovy, jedna byla generálně zrekonstruována v roce 1996 (Jírovcova 24). Své 
zázemí zde má Ústav sociální práce a speciálně pedagogických věd.  

Další budova byla zrekonstruována v roce 2001 (U Výstaviště 26), sídlí zde Ústav ošetřovatelství, porodní 
asistence a neodkladné péče. V roce 2008 zde byl realizován rozvojový projekt „ Podpora studia osob se 
zdravotním postižením“.  V rámci této akce byla provedena vestavba výtahu a plošiny s cílem celý objekt 
zpřístupnit studentům se zdravotním znevýhodněním. V budově kromě odborných učeben ošetřovatelství a 
porodní asistence má ZSF JU k dispozici taktéž 1 posluchárnu s kapacitou po 80 místech, 1 posluchárnu 
s kapacitou po 60 místech, 2 posluchárny s kapacitou po 30 místech. V závěru roku 2011 byla nově vybudována 
odborná učebna pro výuku předmětu Komunikace a jedna učebna vybavená 34 PC. 
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Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 



 

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

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

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

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

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

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

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit 
směřujících k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium 
a studentů se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 
2012 Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované 
pracoviště s celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými 
potřebami jsou v souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku 
a dotací veřejným vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů 
se specifickými potřebami (dále jen „metodický standard“): 

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

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

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

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

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

Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv 
osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 
základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů. 
Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu 



 

ke studentům se specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je 
třeba osvojit si nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické 
odlišnosti, jsou pak zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra. 

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

 

  



 

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

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 
ze státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 

 
  



 

Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Současné pojetí učitelské přípravy je založeno na vyrovnávání podílu oborových, oborově didaktických a 
pedagogických znalostí s narůstajícími vazbami na praxi, resp. na dovedností složku přípravy. Program ve svém 
dalším rozvoji musí reagovat na aktuální trendy ve středním školství, které charakterizuje několik požadavků 
praxe. Předně se jedná o potřebu posílení výchovné role učitele v měnící se společnosti. Současné krizové jevy 
předurčují střední škole změnu výchovných i vzdělávacích priorit. Narůstají tak přirozeně také požadavky a 
nároky na učitele. Objevuje se potřeba zvládat podporu osobnostních a sociálních kompetencí žáků, nastává 
nutnost specifikovat a diferenciovat přístupy a strategie pro práci s žáky s rozmanitými specifiky (poruchy učení, 
poruchy chování, poruchy autistického spektra aj.), s žáky se sociálně a kulturně odlišného prostředí, narůstá 
požadavek dovést pozitivně intervenovat do zdravého životního stylu současné středoškolské mládeže i do 
oblasti prevence jejich rizikového chování. Učitelská příprava tak zohledňuje výrazněji výchovné, kázeňské a 
osobnostně a sociálně kultivující aspekty školní edukace. Zároveň proměnou prochází i vzdělávací role školy, 
na kterou je potřeba reagovat při přípravě budoucího učitele. 

Rozvoj studijního programu se proto promítá do následujících oblastí: 

- Udržování vysoké kvality teoretické přípravy studentů. Struktura studijních plánů jednotlivých specializací i 
pedagogicko-psychologické složky je tvořena základními teoretickými disciplínami, jejichž výuka vychází 
z vědecké a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků a z aktuálních vědeckých poznatků. Cílem je 
poskytovat studentům studia ucelený poznatkový rámec, který zabezpečuje vědeckost a aktuálnost jejich 
vzdělávání. Kvalita tvůrčí činnosti garantů klíčových disciplín teoretického základu bude pravidelně 
vyhodnocována a podporována jako klíčový prvek rozvoje programu. Perspektivně bude program směřován 
k využívání grantových aktivit podporujících vědecký výzkum reality střední školy a profese středoškolského 
učitele (projekty TA ČR, GA ČR). 

- Uplatňování pedeutologického hlediska v přípravě, vycházející z modelů profese učitele střední školy. V rámci 
pedagogicko-psychologické složky přípravy a oborových didaktik budou identifikovány a rozvíjeny kompetence 
budoucích učitelů, potřebné pro zvládání širokého spektra jejich profesních činností. Z rozvojového hlediska 
bude podporována realizace „pedagogických“ projektů (např. v rámci OP VVV) zaměřených na zkvalitňování 
osobnostních a sociálních kompetencí posluchačů. 

- Zvýrazňování praxeologických aspektů přípravy. V rámci rozvoje programu bude podporován nárůst počtu 
spolupracujících středních škol, vytvoření sítě těchto pracovišť, zkvalitňování mentorské role uvádějících učitelů 
(využívání projektů OP VVV). Podporováno bude vyšší zapojování odborníků z praxe a vynikajících učitelů do 
výuky a vedení studentů k evaluaci a autoevaluaci vlastního protopedagogického působení.   

- Podpora zahraničních mobilit a využívání prvků internacionalizace ve výuce. Podporovaným trendem bude 
nejen nárůst výjezdů a příjezdů studentů i akademických pracovníků, ale vytváření společné platformy (např. 
předmětů v anglickém jazyce), kde by se ve společné výuce setkávali čeští a zahraniční studenti a společně 
v procesech formálního i informálního vzdělávání rozvíjeli své jazykové a interkulturní kompetence.     
 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Předpokládaný počet přijímaných studentů do studijního programu Učitelství odborných předmětů je pro 
všechny čtyři specializace celkem 30, předpokládaný počet studentů všech ročníků je 60. 
 
Poptávka po tomto studijním programu vychází z praxe samotné. Aby absolvent magisterského neučitelského 
studijního programu mohl vyučovat odborné předměty na středních odborných školách, potřebuje získat 
odpovídají kvalifikaci a tu může získat právě v tomto studijním programu. 
 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Jak již bylo uvedeno v profilu absolventa, absolvent je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnicích kvalifikován pro práci učitele odborných předmětů střední školy dle specializace. Další možnosti 
uplatnění absolventa v oblasti školství jsou dány rovněž zákonem o pedagogických pracovnících v platném 
znění. 
 
 
 



 

Specializace Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů 
Typickou střední odbornou školou, na které najde uplatnění absolvent specializace Učitelství odborných 
pedagogicko psychologických předmětů je především střední zdravotnická škola a střední pedagogická škola. 
Odborně, osobnostně i didakticky je připraven pro výuku pedagogických a psychologických předmětů nejenom 
v těchto oborech vzdělání: Pedagogika pro asistenty ve školství, Praktická sestra, Předškolní a mimoškolní 
pedagogika, Sociální činnost, Pedagogické lyceum, Zdravotnické lyceum, ale například i v oboru Bezpečnostně 
právní činnost. Uplatnění však najde i na dalších středních odborných školách a v dalších oborech vzdělání. 
  
Specializace Učitelství odborných technických předmětů 
Typickými středními odbornými školami, na kterých najde uplatnění absolvent specializace Učitelství 
odborných technických předmětů, jsou především střední průmyslová škola elektrotechnická nebo strojní. 
Odborně, osobnostně i didakticky je připraven pro výuku technicky zaměřených předmětů (technická 
mechanika, stroje a zařízení, elektrotechnika, mechatronika, automatizace apod.) nejenom v těchto oborech 
vzdělání: Strojírenství, Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik, Mechanik strojů a zařízení, 
Elektrotechnika, Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanizace a služby, 
Technické lyceum, ale například i v oboru Požární ochrana. Uplatnění však najde i na dalších středních 
odborných školách a v dalších oborech vzdělání. 
 
Specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů 
Typickou střední odbornou školou, na které najde uplatnění absolvent specializace Učitelství odborných 
ekonomických předmětů je nejenom obchodní akademie, ale i další střední odborné školy, na kterých se vyučují 
ekonomické předměty (např. hotelové školy, integrované střední školy s ekonomickými obory ad.). Odborně, 
osobnostně i didakticky je připraven pro výuku ekonomických předmětů v ekonomických oborech jako je 
například Finance a účetnictví, Podnikání, Obchodní akademie, Cestovní ruch, Obchod a služby aj.  
 
Specializace Učitelství odborných zdravotnických předmětů 
Školou, na které najde uplatnění absolvent specializace Učitelství odborných zdravotnických předmětů je 
především střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola. Odborně, osobnostně i didakticky je 
připraven pro výuku zdravotně sociálních předmětů nejenom v těchto oborech vzdělání: Praktická sestra, 
Diplomovaná sestra, ale uplatnění také najde na dalších středních odborných školách a v dalších oborech 
vzdělání zaměřených na prevenci a výchovu ke zdraví.                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


