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Komentář: 

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

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

• Na učitele informatiky jsou ze strany školy jako zaměstnavatele v současnosti kladeny nároky, které 
přesahují jeho učitelské kompetence ve vystudované oblasti. Učitel informatiky často na škole přebírá role 
správce počítačových učeben, informačního systému školy, webu nebo sociálních sítí. Na učitele 
informatiky se obrací vedení školy s požadavky na vypracování ICT plánu školy, na zřízení a správu 
prostředků pro distanční výuku. Učitelé ostatních předmětů se na něho obracejí o pomoc při zavádění 
digitálních technologií do své výuky, učitel informatiky často plní roli ICT koordinátora školy (ICT metodika). 
Tyto činnosti často vykonává bez příslušného vzdělání, které by mu mohlo pregraduální studium 
poskytnout. Proto přicházíme s inovací studia učitelství informatiky, rozšířené o složku ICT správcovství 
a koordinátorství. 

• Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele ZŠ pro předmět Informatika. Absolvent bude 
zároveň moci působit na pozici ICT metodika (ICT koordinátora), správce informačního systému školy, 
webu a sociálních sítí, správce hardware a školní sítě, tvůrce a správce školního e-learningu, poradce pro 
rozvoj ICT na škole, garant rozvoje digitální gramotnosti, tvůrce ICT plánu. Bude moci mentorovat ostatní 
učitele při používání digitálních technologií ve výuce a z pohledu ICT řešit bezpečnostní a výchovné otázky 
(kyberšikana, sexting, gaming). 
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Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci 

studijního programu 

DP1: 

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

• Předměty:  

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

pouze  do magisterského stupně. 

- Povinně volitelné (PV) předměty jsou všechny PZ, jsou tedy v jediné skupině. 

DP2: 

Doplnit jeden další tvůrčí projekt: prosíme vzít v úvahu, že katedra v posledních třech letech vedla strategický 

ministerský projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) 

s rozpočtem 110 milionů Kč, v němž řídila všechny ostatní pedagogické fakulty. Projekt nebyl výzkumný, 

ovšem připravoval kompletní inovaci výuky předmětu informatika podle nových osnov od mateřských škol po 

maturitu a implementoval řadu nových pedagogických poznatků do školních učebnic a dalších vzdělávacích 

materiálů. Projekt, který svým rozsahem významně zaměstnal všechny členy katedry po dlouhou dobu, 

skončil v listopadu 2020. 

DP3: 

U garanta předmětu ICT mentoring a koordinátor (Mgr. Mikeš) bude doplněno prohlášení děkanky fakulty, že 

v případě akreditace bude garantovi předmětu dána pracovní smlouva na část úvazku odpovídající výuce 

tohoto předmětu.  

Vzhledem k tomu, že ostatní zmiňovaní garanti s DPP jsou z Přírodovědecké fakulty, která na projektu 

spolupracuje a která rozhoduje o formě smlouvy svých učitelů, museli jsme po konzultacích tyto předměty 

z nabídky povinně volitelných předmětů odstranit. Jinak bychom byli nuceni vytvořit další skupinu PV 

předmětů s povinnými kredity, což by mohlo být pro studenty rizikové z pohledu jejich průchodu studiem. 

Ostatní: 

 

• Životopisy: aktualizovány  

• Ohlasy:  ohlasy vyučujících IT i Ped Psych byly aktualizovány 

• Formální připomínky –  

- připomínky 1 ze dne 9. 6. 2021 – nedostatky a nesrovnalosti odstraněny dle připomínek 

- připomínky 2 ze dne 5. 10. 2021 – nesrovnalosti odstraněny, došlo ke změně skladby 

předmětů ZT, takže veškeré základní teoretické předměty profilujícího základu jsou 

garantovány akademickými pracovníky jmenovanými profesorem nebo docentem 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium 

Typ studijního programu navazující magisterský  

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční  

Standardní doba studia 2 roky 

Jazyk studia český 

Udělovaný akademický titul Magistr/ Mgr. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul  

Garant studijního programu doc. PaedDr. Jiří Vaníček, 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 

Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele ZŠ pro předmět Informatika. Absolvent získá 
pedagogický, psychologický a oborově didaktický základ pro vedení, přípravu, plánování a reflexi výuky 
informatiky. Dále získá teoretický základ z informatiky a znalosti oborových předmětů použití digitálních 
technologií ve školství a vzdělávání, které umožní spravovat digitální technologie z pohledu technického se 
znalostí pedagogických potřeb školy a trendů ve vzdělávání. 

Studijní program je jednooborový, nicméně pokrývá dvě oblasti: 

o Přípravu učitele předmětu informatika pro 2. stupeň základní školy 

o Přípravu pedagogického odborníka na digitální technologie na škole, a to jednak napříč všemi 
vyučovacími předměty v poloze ICT koordinátora a mentora, tak nadpředmětově pro použití 
digitálních technologií ve škole a vzdělávání 

Studijní program má tedy tradiční strukturu dvouoborového studia. Je deklarován z pohledu učitelství jako 

jednooborový, protože pro průřezovou oblast digitální gramotnosti a digitálních technologií není ve 

vzdělávacím systému odpovídající vyučovací předmět. 

Navazující magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program „Asistent se zaměřením na 
vzdělávání a informatiku“. 

Profil absolventa studijního programu 

Profil absolventa: 

• absolvent je plně kvalifikovaným učitelem informatiky a informačních technologií pro 2. stupeň 
základních škol 



• je schopen obsahově a metodicky připravit, analyzovat, realizovat kurikulum ve vzdělávací oblasti 
informatika a informační technologie pro 2. stupeň ZŠ; dokáže připravit vzdělávací obsah a reflektovat 
realizovanou výuku 

• je připraven v teoretické i praktické rovině v oblasti pedagogiky a psychologie 

• má dostatečný odborný základ z informatických disciplín, tak aby mohl pracovat s talentovanými žáky 

• na základě získané didaktické znalosti obsahu k tématům programování, edukační robotika, informační 
systémy, práce s daty a dalších tematických celků informatiky je schopen rozvíjet informatické myšlení 
žáků 

• dokáže metodicky vést ostatní učitele na škole k používání digitálních technologií ve vzdělávání 

• je připraven spravovat a rozvíjet počítačovou laboratoř i technologické zařízení školy, informační 
systém, web, sociální sítě a e-learning školy 

• je vybaven znalostmi, které mu usnadní nahlížení na digitální technologie z pohledu vzdělávání a jeho 
organizace, a schopný samostatně analyzovat problémy a přijímat opatření 

Uplatnění absolventa: 

Očekáváme uplatnění absolventů primárně jako učitelů informatiky na 2. stupni základní školy. 

  
Absolvent bude zároveň moci působit na pozici ICT metodika (ICT koordinátora), správce informačního 

systému školy, webu a sociálních sítí, správce hardware a školní sítě, tvůrce a správce školního e-learningu, 

poradce pro rozvoj ICT na škole, garant rozvoje digitální gramotnosti, tvůrce ICT plánu. Bude moci 

mentorovat ostatní učitele při používání digitálních technologií ve výuce a z pohledu ICT řešit bezpečnostní 

a výchovné otázky (kyberšikana, sexting, gaming). 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Navazující magisterský studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium tvoří 

celek s bakalářským programem Asistent se zaměřením na informatiku a vzdělávání, přičemž kreditové 

rozložení studia na jednotlivé složky je připraveno v rámci tohoto celku (Bc. + Mgr.) podle Rámcových 

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

povolání pedagogických pracovníků (Čj. MŠMT-21271/2017-5a). 

Studenti získají během magisterského navazujícího studia celkem 120 kreditů, přičemž 24 kreditů připadá na 

předměty obecných a aplikovaných pedagogicko-psychologických disciplín, 14 kreditů připadá na praxe (na 

průběžnou  reflektovanou pedagogickou praxi 3 kredity,  na souvislou reflektovanou pedagogickou praxi 

4 kredity, na ICT asistentskou pedagogickou praxi 7 kreditů). 

Celkem 60 kreditů připadá na samotnou oborovou složku a její didaktiku, 18 kreditů připadá na přípravné 

semináře k diplomové práci a na metodologické vedení studenta k její finalizaci, 2 kredity pro předmět 

společného základu učitelské propedeutiky a 2 kredity na volitelné předměty. 

V magisterském studiu student absolvuje odbornou praxi, která je rozdělena na reflektovanou pedagogickou 

praxi pro přípravu budoucího učitele a ICT asistentskou pedagogickou praxi. Průběžná a souvislá reflektovaná 

pedagogická praxe je organizována ve vazbě na oborovou didaktiku a pomáhá studentovi získávat kompetence 

připravit, realizovat, diagnostikovat a reflektovat svoji výuku, komunikovat se žákem, motivovat jej a vést a 

taktéž získávat didaktickou znalost obsahu spojenou s náplní předmětu informatika. 

ICT asistentská pedagogická praxe je zaměřena na získání kompetencí spojených s metodickým vedením učitelů 

k používání digitálních technologií ve vzdělávání, zaváděním technologií do jednotlivých vyučovacích předmětů 

a školením učitelů na nový vzdělávací software. Student pracuje na pozici správce informačních systémů školy, 

které škola nebo vzdělávací instituce používá při výuce, při organizaci vzdělávání, při komunikaci s veřejností. 

Vzhledem k povaze studijního programu spolupracujeme se školami v regionu, neboť na ně umísťujeme své 

studenty v rámci souvislé praxe. Jde o jednotlivé školy, kde student může uplatnit svoji odbornost jak učitele, 



tak asistenta ICT. Osvědčilo se nám, že místo pro realizaci praxe si může student vybrat sám např. v okolí svého 

bydliště, výběr praxe vždy podléhá souhlasu metodika praxe na katedře. 

Tabulka kreditového rozložení jednotlivých složek: 

Složka Kreditů 

Pedagogický a psychologický základ  24 

Doplňující předměty v rámci učitelské propedeutiky  2 

Praxe  14 

Metodika a didaktika oboru  20 

Specializace  40 

Příprava kvalifikační práce  18 

Volitelné předměty  2 

Celkem  120 

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

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

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

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

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

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

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

a maximálně 40 kreditů za semestr.  

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

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

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

jednotkou 60 minut.  

Povinně volitelné předměty pedagogicko-psychologické nejsou organizovány do bloků, studijní plán je v této 

části přípravy tvořen šíře koncipovanými disciplínami s akcentem na překonání předmětové roztříštěnosti a na 

propojování pedagogického a psychologického diskurzivního přístupu. Důraz je kladen na aplikaci poznatků na 

praxi a na profesní činnosti učitele. Reflektivní semináře se vztahují k oborově didaktické praxi a vedou studenta 

k rozvoji schopnosti pracovat komplexněji s různými pedagogickými situacemi z pozice učitele. 

Povinně volitelné bloky oborových předmětů dotvářejí charakter specializace. Student si volí z nabídky 

předmětů tak, aby se mohl specializovat na určitou oblast, dovednost nebo  tématiku. 

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

pedagogickém základu, jednak nabídka tělovýchovných předmětů na univerzitě.  

Podmínky k přijetí ke studiu 

Obecnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je řádné ukončení 

vysokoškolského studia v programu příbuzném vzdělávací oblasti a specializaci/specializací v předchozím 

studijním programu.  

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

obsahové a kreditové charakteristiky oboru, ze kterého je možné se do navazujícího studia hlásit. Vyhláška také 

charakterizuje předepsané požadavky přijímacího řízení, kterým musí uchazeč/ka vyhovět. Pro zajištění 

návaznosti studia a kontinuálního charakteru přípravy proto bude vyhláška vymezovat specifické oblasti 

absolvovaných předmětů, rozsah znalostí, dovedností či praxe, jejichž zvládnutí musí uchazeč o studium 

prokázat. 

Konkrétně, uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat znalosti a dovednosti na úrovni absolventa studijního 

programu Asistent se zaměřením na informatiku a vzdělávání, který je předstupněm tohoto studijního 

programu. 

Návaznost na další typy studijních programů 



Tento studijní program navazuje na bakalářský studijní program Asistent se zaměřením na informatiku a 

vzdělávání, pro nějž žádáme o akreditaci současně s tímto navazujícím studijním programem. 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp 
rozsah 

40 
do kdy 

N 

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

   

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

programu 

Didaktika informatiky II – garant, přednášející, vedení seminářů, konzultace, zkoušení (100 %) 

Didaktika informatiky III – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Didaktika informatiky IV – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011  doc., didaktika matematiky, PedF UK Praha 

1997-2002 Ph.D., teorie vyučování matematice, PedF UK Praha 

1980-1985 PaedDr., učitelství pro 5. – 12. postupný ročník, matematika-fyzika, Pedagogická fakulta 

v Českých Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985-1992 1. základní škola, Jindřichův Hradec, učitel 

1992-1996 Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, učitel 

1996-dosud Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, odborný asistent,  

 docent (od 2011), vedoucí katedry (od 2007) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 16 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 

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

bez autocitací 

Didaktika matematiky 2011 PedF UK Praha 
WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 15 33 35 

   

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  



5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

• VANÍČEK, J. Early Programming Education Based on Concept Building. Constructivist foundation, 
Volume 14, Number 3, 2019, pp. 360 - 372. Dostupné z https://constructivist.info/14/3/360.vanicek 

• WEIGEND, M., PLUHÁR, Z., JUŠKEVIČIENĖ, A., VANÍČEK, J., ITO, K., PESEK, I. Constructionism in the 
Classroom: Creative Learning Activities on Computational Thinking. In Dagienė, V., Jasutė, E. (eds.): 
Constructionism 2018: Constructionism, Computational Thinking and Educational Innovation, 
conference proceedings. Vilnius: University of Vilnius, 2018, pp. 871 - 887. ISBN 978-609-95760-1-5 
(20 %) 

• ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Influences on ICT teachers knowledge and routines in a technical e-safety 
context. Telematics and Informatics,Volume 34, Issue 8, pp. 1488-1502, 2017. 
https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012 (25 %) 

• VANÍČEK, J. What Makes Situational Informatics Tasks Difficult? In: Brodnik A., Tort F. (eds) Informatics 
in Schools: Improvement of Informatics Knowledge and Perception. ISSEP 2016. Lecture Notes in 
Computer Science, vol 9973. Springer, Cham, p. 90 - 104, 2016. 

 
 
Projekty v posledních 5 letech 

TAČR TL03000222 Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů. Řešitel 

projektu. 2020 – 2023. 

GA JU 121/2016/S Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. 

Spoluřešitel. 2017 – 2020. 

GA JU 017/2013/S Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky pomocí ICT. Spoluřešitel. 2014 – 

2016. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 PRIM - Podpora rozvíjení informatického myšlení. Garant projektu. 2017 

– 2020. 

 
Členství v odborných radách, komisích a výborech konferencí 

Vědecká rada Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, od 2018 

Oborová rada oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, Pedagogická fakulta Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, člen od 2009, předseda oborové rady od 2012. 

Společná oborová rada oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, konsorcium UHK, OSU, 

ZČU, JU, člen od 2011, předseda společné oborové rady v letech 2012, 2016, 2020. 

Oborová rada oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, Fakulta pedagogická Západočeské 

univerzity v Plzni, člen od 2015. 

Oborová rada oboru Didaktika informatiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, od 2017. 

Bebras Community, Czech Republic country representative, od 2008. 

Panel INICT pro inovaci výuky informatiky při NÚV, od 2008. 

Konference Didinfo, pořádá UMB B. Bystrica a TUL Liberec, předseda programového výboru, od 2015. 

Konference ICTE, pořádá OSU, člen programového výboru, od 2005. 

Konference PRIT, pořádá PF JU Č. Budějovice, předseda programového výboru, od 2013. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



Charakteristika společného pedagogicko-psychologického základu 

 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Předměty studijního plánu 

Přehled personálního zabezpečení 

  



 

Studijní plány a návrh témat prací  

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah Způsob 
ověř. 

počet 
kred. 

Vyučující dop. 
roč./sem 

profil. 
základ 

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

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

Garabiková, Ph.D. 
(20%, přednášky), 
doc. Mgr. Jiří Jošt, 
CSc. (10 %), PhDr. 

Zuzana Bílková, Ph.D. 
(30 %, přednášky, 

semináře) 
 

1/ZS ZT 

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

13p+52s zk. + zp. 8 doc. Mgr. Alena 
Nohavová, Ph.D. (40 
%, přednášky), PhDr. 
Dalibor Kučera, Ph.D. 

(20 %, semináře), 
Mgr. Zuzana Bílková, 

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

%, semináře) 

1/LS ZT 

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

0p+26s 
 
 

zp. + kol. 3 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (50%, 

semináře), PhDr. 
Miroslav Procházka, 

Ph.D. (20%, 
semináře), Mgr. 

Zuzana Bílková, Ph.D. 
(30 %, semináře) 

2/ZS PZ 

Praxe 

Seminář reflexe I 

 

0p+13s zp. 1 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (20%), PhDr. 

Miroslav Procházka, 
Ph.D. (10%), Mgr. 

Lukáš Laibrt (20 %), 
Mgr. Jan Hynek (20 

%), Mgr. Martina 
Blažková (10 %), Mgr. 
Martina Faltová  (10 

%), mentoři 
z fakultních škol (10 

%) 

1/LS 
/2/ZS 

 

Seminář reflexe II – 
analýza pedagogických 
situací 

 

0p+13s zp. 1 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (30 
%, semináře),  PhDr. 
Iva Žlábková, Ph.D. 
(20%),  Mgr. Marie 

Najmonová, Ph.D. (20 

2/LS  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI1MzQ2ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI1MzQ2ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail


%, semináře),  PhDr. 
Olga Vaněčková (10 
%, semináře), Mgr. 
Martina Faltová (20 

%, semináře) 

Doplňující předmět propedeutiky 

Technologie ve vzdělávání 0p+26s zp. 2 PaedDr. Petr Pexa, 
Ph.D. (40 %) 

Mgr. Václav Dobiáš, 
Ph.D. (30 %), 

Mgr. Václav Šimandl, 
Ph.D. (30 %) 

1 LS/ZS  

Povinně volitelné předměty 

Pedagogika volného času 
1: základy PVČ 

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

Mgr. Martina 
Blažková (30 %), Mgr. 

Lukáš Laibrt (30 %) 

1/LS  

Pedagogika volného času 
2: metodiky zájmových a 
volnočasových činností 

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

Mgr. Martina 
Blažková (30 %), Mgr. 

Lukáš Laibrt (30 %) 

2/ZS  

Pedagogika volného času 
3: práce s hrou a zážitkem 

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

Mgr. Martina 
Blažková (30 %), Mgr. 

Lukáš Laibrt (30 %) 

2/LS  

Výchovné a kariérové 
poradenství I. 

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

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

(10 %), Mgr. Jan 
Hynek (10 %), PhDr. 
Miroslav Procházka, 
Ph.D. (10 %), Mgr. 

Zuzana Štefánková, 
Ph.D. (10 %), PhDr. 
Olga Vaněčková (10 

%) 

1/LS  

Výchovné a kariérové 
poradenství II. 

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

Ph.D. (20 %), Mgr. 
Zuzana Bílková, Ph.D. 

(20 %), Mgr. Jan 
Hynek (20 %), Mgr. 
Zuzana Štefánková, 
Ph.D. (20 %), PhDr. 
Olga Vaněčková (20 

%) 

2/ZS  

Výchovné a kariérové 
poradenství III. 

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

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

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

2/LS  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDY3ODMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDY3ODMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail


Miroslav Procházka, 
Ph.D. (10 %), Mgr. 

Zuzana Štefánková, 
Ph.D. (10 %), PhDr. 
Olga Vaněčková (10 

%) 

Metodika školní prevence 
I. 

0p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. 
(80%), Mgr. Jan 

Hynek (20%) 

1/LS  

Metodika školní prevence 
II. 

0p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. 
(80%), Mgr. Jan 

Hynek (20%) 

2/ZS  

Metodika školní prevence 
III. 

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

Ph.D.(80%), Mgr. Jan 
Hynek (20%) 

2/LS  

Rozvoj komunikativních 
dovedností 

0p+13s zp. 2 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (80%), Mgr. 
Lukáš Laibrt (20%) 

1/LS  

Dialog ve vyučování I 0p+13s zp. 2 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (80%), Mgr. 
Lukáš Laibrt (20%) 

2/ZS  

Dialog ve vyučování II 0p+13s zp. 2 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (80%), Mgr. 
Lukáš Laibrt (20%) 

2/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: student si volí předměty za 6 kreditů 

Kvalifikační práce  

Seminář Diplomová práce 
I 

0p+13s zp. 6 prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

2/ZS  

Seminář Diplomová práce 
II 

0p+13s zp. 6 prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

2/LS  

Závěrečná redakce 
diplomové práce 

 zp. 6 Vedoucí diplomové 
práce 

Termín 
odevzdání 

práce 

 
 
 
 

Volitelný předmět 

Volitelný předmět dle 
nabídky jednotlivých 
kateder 

0p+13s zp. 1  Fakultativně 
1. či 2. 
ročník 

 

Součásti SZZ a jejich obsah  

Studium pedagogicko-psychologického základu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky 
a psychologie, případně obhajobou diplomové práce, je-li zadána v rámci bloku pedagogicko-psychologických 
disciplín. Státní závěrečná zkouška je ústní. Zkouška probíhá v českém jazyce a navazuje zejména na tyto 
předměty: 

1) část Pedagogika (Teoretický základ učitelství a Aplikovaná učitelské příprava) 

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

3) Obhajoba analýzy pedagogické situace 

V rámci obhajoby analýzy pedagogické situace studenti prezentují a obhajují řešení pedagogické situace, které 
si připravili na základě podnětů pedagogicko psychologické praxe a teoretického studia.  



Další studijní povinnosti  

Studenti navazujícího magisterského programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 
v rámci pedagogicko-psychologického bloku reflektují povinnou učitelskou praxi absolvovanou při studiu 
svého oboru na základní škole (reflektivní seminář) tak, aby byli vedeni k propojování teorie s praxí. Cílem této 
praxe je podpora uvědomování si a rozvoje profesních kompetencí budoucích učitelů základní školy, 
porozumění rolím, do kterých učitel v širokém spektru svých profesních činností vstupuje a uvědomování si 
vlastních rozvojových potřeb. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky 
získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit 
reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Součástí studijních povinností bude dále 
zpracování výstupů pro studentské portfolio, které je vnímáno jako strukturovaný a reflektovaný soubor 
vybraných prací studenta, které dokumentují jeho zkušenosti a znalosti a odrážejí vývoj jeho profesních 
kompetencí. Portfolio bude sloužit především jako podpora profesního dialogu se studenty nad materiály a 
jejich obsahem, jako nástroj „doprovázení“ studenta a prostředek jeho formativního hodnocení. 

Návrh témat kvalifikačních prací 
a témata obhájených prací 

 

Návrhy témat diplomových prací:  
Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů základních škol 
Prevence rizikového chování na základních školách 
Projektová a problémová výuka na základní škole 
Sebepojetí žáků základní školy 
Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů základních škol 
Kázeňské problémy na základní škole 
Baťovské školy práce 
Postoje učitelů základních škol k alternativním pedagogickým přístupům 

Návrh témat rigorózních prací 
a témata obhájených prací 

 

 

 Součásti SRZ a jejich obsah  

 

 

 
  



Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

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

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

Zdroj Období 
 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc., PhDr. 
Iva Žlábková, Ph.D. 

Assess Inquiry in Science, Technology and 
Mathematics Education (ASSIST-ME) 
 

FP 7 
SiS.2012.2.2.3-
1 

A 

2013 - 
2016 

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

Australian 
Research 
Council 
DP140101361 

A 

2014 - 
2016 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc., PhDr. 
Iva Žlábková, Ph.D. 

Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky 
orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v 
matematice (Hlavní řešitel: PF JU) 

TA ČR 
(TL02000368) 

B 

2019–
2022 

PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého 
textu 

GAČR 
16-19087S 

B 

2016–
2018 

PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. 

Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako 
výzva pro pedagogiku 

TA ČR 
TL02000387 

B 

2019 - 
2022 

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

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve 
spolupráci s praxí  

Období 

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

2018-2020 

Fakultní školy PF JU a další 
spolupracující školy 
Jihočeského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

kompetencí učitelů prostřednictvím podpory 
oborových didaktik a mezipředmětových vztahů. 

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

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 
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. 

2017-2019 

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

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

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

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

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

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

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

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

 

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


Předměty studijního plánu  

společného pedagogicko-psychologického základu 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teoretický základ učitelství 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků 
Zkouška 

Forma výuky Seminář, 
přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace, koordinace  

Vyučující 

Kapitoly z pedagogiky PhDr. Margareta Garabiková, Ph.D. (20%, přednášky) 
Kapitoly z pedagogické a školní psychologie  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. (40 %, přednášky) 
Kapitoly ze speciální pedagogiky a diagnostiky doc. Mgr. Jiří Jošt, Ph.D. (10 %), PhDr. Zuzana Bílková, Ph.D. (30 %, 
přednášky, semináře) 

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 tří komponent, organizovaných jako přednášky a semináře.  
 
Kapitoly z pedagogiky (13p + 0s) 
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 (13p + 13s) 
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). 
 
Kapitoly ze speciální pedagogiky a diagnostiky (0p + 13s) 
Shrnutí poznatků o jednotlivých cílových skupinách speciální pedagogiky– navázání na poznatky z bakalářského studia. 
Diagnostika speciálních potřeb z pozice pedagoga. 
Modifikace forem a metod výuky ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám – vazba na poznatky z oborové didaktiky a 
obecné didaktiky 
Pozice učitele v systému péče o žáky se speciálními potřebami – povinnosti, možnosti podpory, poradenské služby, 
systém podpůrných opatření 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 
Korthagen, F. & Wubbels, T. (2011). Učit se z praxe. In F. Korthagen et al., Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického 
vzdělávání učitelů (s. 47–63). Brno: Paido. 
Vašutová, J. (2007). Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.  
Jedlička, R., Koťa, J. & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada.   
Wiliam, D. , Leahy. S. (2016). Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Praha:  
EDULAB.  
Potměšil, M. (2018). Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
(vybrané kapitoly) 
Zelinková, O. (2002). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 
Doporučená: 
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada. 
Hanušová, S. et al. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova 
univerzita. 
Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus. 
Kyriacou, Ch. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.   
Dweck, Carol S. (2017). Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Praha: Jan 
Melvil Publishing.  
Gordon, Thomas (2015). Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha: 
Malvern. 
Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada. 
Kendíková, J. (2018). Rok I.: změny v legislativě na příkladech ze školní praxe. Praha: Pasparta. 
Opatřilová, D. (2013). Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách = Students with 
disabilities and health disadvantages in primary schools. Brno: Masarykova univerzita. (vybrané kapitoly) 
Vítková, M. (2004). Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální (2. rozš. a přeprac. vyd). Brno: Paido 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná učitelská příprava 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+52s 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 

Přednášející  

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (40 %, přednášky), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %, semináře), Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. (20 %, semináře), PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (20 %, semináře)  

Stručná anotace předmětu 

Předmět se skládá se 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“ (13p): 

- analýza pedagogických situací  

- obsahově zaměřené zkoumání výuky a kvality učebního prostředí pomocí tzv. metodiky 3A 

 
Obsah praktikum pedagogicko-psychologických dovedností (26s): 
- evaluace a autoevaluace studenta/žáka 
- hodnocení ve škole 
- nevhodné chování žáků 
- rizikové chování  
- šikana 
- komunikace na všech úrovních v systému školy 
- spolupráce v systému školy 
 
Obsah inkluzivní didaktika (rozsah 26s): 
- 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 

Povinná: 
Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově 
zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita. 
Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál. 
Kolář, M. (2001). Bolest šikanování. Praha: Portál. 
Lazarová, B. (2005). Netradiční role učitele: o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Brno: Paido. 
Mertin, V., Krejčová, L. et al. (2016). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer. 



Rollnick, S., Kaplan, S. G., & Rutschman, R. (2017). Motivační rozhovory ve škole. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Dvořáková, M. (2000). Pedagogicko psychologická diagnostika I. České Budějovice: PedF JU. 
Dvořáková, M. (2000). Pedagogicko psychologická diagnostika II. České Budějovice: PedF JU. 
Havlík, R. (1998). Učitelské povolání pohledem sociálních věd. Praha: PedF UK. 
Hayesová (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. 
Hrabal, V. (1989). Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN 
Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., & Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany. Praha: Grada. 
Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada. 
Lašek, J. (2007). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus.  
Mertin, V., Krejčová, L. et al. (2013). Výchovné poradenství. Praha: Wolters Kluwer.  
Pavelková, I., & Hrabal, V. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.  
Slaměník, I., Výrost, J., & Komárková. R. (2001). Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada. 
Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál. 
Strnadová, I., & Hájková, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie. Praha: Karolinum. 
Vítková, M. (2004). Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido. 
Vodáčková D. et al. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář reflexe I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS / 
2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Aplikovaná učitelská příprava, Oborová didaktika, Průběžná praxe 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminář je přímo napojen na praxe a je formou reflexe praxí, podmínkou splnění je účast na praxi ve vazbě na 
absolvovanou specializaci studijního programu (oborovou didaktiku). Výuka probíhá v blocích a je organizována ve 
spolupráci  se školami, na kterých studenti praktikují.  

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení reflektivních seminářů 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Seminář je přímo napojen na praxe a je formou reflexe praxí, které probíhají v 1. LS nebo 2. ZS (alternativně) ve vazbě 
na oborové didaktiky a oborově didaktické průběžné praxe. Seminář bude probíhat v blokové výuce a podle podmínek 
může být organizován přímo ve škole ihned po skončení průběžných praxí studentů. V semináři budou studenti 
reflektovat realizovanou vlastní výuku ve vazbě na úkoly spojené s výchovnou a na podporu žáků zaměřenou činností 
učitele. Cílem je propojit prožitou praxi s teoreticko-praktickými poznatky z oblasti didaktiky, inkluzívní didaktiky a 
pedag. diagnostiky.  
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

1. Reflexe fungování učitele v interakci a komunikaci se třídou 
2. Reflexe komunikace učitele s žákem, který potřebuje jeho podporu (nerozumí učivu, neorientuje se v látce aj.) 
3. Náhled na postupy, které učitel volí při podpoře konkrétního žáka. 
4. Prvotní pohled na vlastní pokusy o vystoupení ve třídě 
5. Rozbor mechanismů komunikace s konkrétním žákem v případě přímého vystoupení posluchače v náslechové 

praxi.  
6. Popis vlastní strategie přípravy na vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: 
Grada. 
Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktická agenda budoucího učitele 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Aplikovaná učitelská příprava 

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 

Vedení semináře, koordinace výuky, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (50%, semináře), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%, semináře), Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 
(30 %, 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 

Povinná: 
Švec, V. a kol. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU. 
Doporučená: 
MŠMT (2005). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
Zákon č. 561, 2004 Sb,. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
(2005). 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. (2014). 



Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. (2014). 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář reflexe II – analýza pedagogických situací 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Souvislá pedagogická praxe v rámci jednotlivých specializací, Oborová didaktika, 
Praktická agenda učitele. 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studenti na základě strukturovaného zadání získaného před nástupem na praxi vypracují analýzu pedagogické situace a 
budou ji prezentovat a reflektovat získané zkušenosti. 

Garant předmětu  PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultant, garant kooperace 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (20 %, semináře),  PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (30 %, semináře),  Mgr. Marie Najmonová, 
Ph.D. (20 %, semináře),  PhDr. Olga Vaněčková (10 %, semináře), Mgr. Martina Faltová (20 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je vybavit účastníky schopnostmi a dovednostmi pracovat komplexněji s různými pedagogickými situacemi, 
které jim přinese souvislá pedagogická praxe a naučit se je vnímat a řešit z pozice učitele. Seminář bude zaměřen na 
praktické situace z pedagogického prostředí, na kterých účastníci budou trénovat 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. 
Seminář bude organizován v přímé souvislosti s průběhem souvislých praxí a to tak, že jedna jeho část se formou blokové 
výuky odehraje před nástupem na praxi (instruktáž, rozbor principů reflexe), v souběhu s prací (elektronická komunikace, 
webinář) a po jejím zakončení – závěrečná skupinová reflexe prožitých praxí a prezentace analyzovaných situací.  
Seminář zároveň slouží jako průprava k napsání závěrečné studijní práce (rozbor pedagogické situace k SZZ). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Korthagen, F.:. Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido. 2011.  
Doporučená: 
Procházka, M., Vítečková, M., Najmonová, M. Analysis of educational situations as a way of formation novice teachers' 

competences. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED-Int 

Assoc Technology Education & Development, 2018, s. 4384-4391.  

Procházka, M., M. Vítečková & I. Žlábková (2015). Änderungen in der staatlichen Abschlussprüfung - Ein Mittel zur 

Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: Fleischmann, O., R. Seebauer, H. Zoglowek & M. Aleksandrovich 

(Eds./Hg.). The Teaching Profession, Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag, p. 217-226.  

Spilková, V. & Tomková, A. et al.:. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: UK v Praze. 2010.  
Píšová, M. & Duschinská, K. et al.:. Mentoring v učitelství. Praha: UK v Praze. 2011.  

Dytrtová, R. & Krhutová, M.:. Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada. 2009.  

Spilková, V. & Vašutová, J. et al.:. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: UK v Praze. 2008. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDUyNDMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDUyNDMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI1MzQ2ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDY3ODMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Diplomová práce I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k diplomové práci I je včasné odevzdání konceptu teoretické části práce, 
prostudování základní literatury ke zvolenému tématu, vypracování podrobné osnovy výzkumu v rámci diplomové práce 
a absolvování povinné konzultace organizované pro všechny studenty, kteří si v daném semestru zapsali seminář 
k diplomové práci v rámci pedagogicko-psychologického základu. 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koordinace konzultací, supervize nad tvorbou zadání, metodická podpora 
vedoucím DP 

Vyučující 

Jednotliví vedoucí diplomových prací 

Stručná anotace předmětu 

Výuka probíhá individuálně a na základě společných požadavků na zpracování DP na katedře pedagogiky a psychologie. 

Doporučený obsah konzultací: 

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

Formální stránka práce. 

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

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

Formulace závěrů práce a případné vazby na výzkum nebo grant. 

Zařazení obrázků, tabulek a grafů a jejich označení. 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

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

Doporučená: 

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

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

oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

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

Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  

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


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Diplomová práce II 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář Diplomová práce I 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k diplomové práci II je zpracování textu alespoň z 80% z celkového rozsahu práce 
v souladu se zadáním; výsledný text musí vyhovovat základním požadavkům na zpracování diplomové práce, včetně 
pravidel pro citování literárních pramenů, internetových a jiných zdrojů. V rámci předmětu Seminář k diplomové práci II 
je student povinen absolvovat individuální konzultace, na kterých prezentuje vedoucímu práce své dílčí výsledky, svoji 
reakci na připomínky, problémy, které má se zpracováním práce aj. 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koordinace konzultací, supervize nad tvorbou zadání, metodická podpora 
vedoucím DP 

Vyučující 

Jednotliví vedoucí diplomových prací 

Stručná anotace předmětu 

Výuka probíhá individuálně a na základě společných požadavků na zpracování DP na katedře pedagogiky a psychologie. 

Doporučený obsah konzultací: 

Psaní výzkumné zprávy. 
Formální náležitosti výzkumné zprávy. 
Úprav písemností zpracovaných textovými editory. 
Prezentace a obhajoba diplomové práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

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

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

Doporučená:  

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

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

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

oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

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

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

Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105. 

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

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  

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


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce diplomové práce 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář k diplomové práci I., II. 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zadání DP do systému STAG 

Garant předmětu Vedoucí práce  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Kontrola finalizace práce, kontrola prověření plagiátorství  

Vyučující 

Jednotliví vedoucí práce 

Stručná anotace předmětu 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technologie ve vzdělávání 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr 1 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování a prezentace 5 semestrálních praktických úloh. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
Vedení seminářů, konzultace (40 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.  (40 %) 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (30 %) 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (30 %) 

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. 

1. Technologie ve vzdělávání, základní formy použití ve výuce a v učení. 

2. Interaktivní tabule, ovládání, kreslení a psaní na tabuli, nastavení a kalibrace. 

3. Prezentování pomocí interaktivní tabule, portály na podporu interaktivní výuky. 

4. Tvorba výukových materiálů v prostředí Smart Notebook, import vlastních multimediálních objektů. 

5. Tablety při výuce, možnosti a omezení tabletů, ovládání, výukové aplikace pro tablety. 

6. Interaktivní učebnice, portály s i-učebnicemi, ovládání učebnice a její kustomizace. 

7. Hlasovací zařízení, vizualizér, systémy na řízení výuky na více počítačích (projekce z tabletu, vzdálený přístup 

do učebny, management PC učebny). 

8. Digitální fotografie, pořízení, zpracování a editace, přenos fotografií do PC. 

9. Bitmapová grafika, práce s výřezem, export, formáty grafických souborů. 

10. Vektorová grafika, kreslení grafických objektů, vrstvy, úpravy objektů. 

11. Úpravy a přizpůsobení stažených výukových materiálů v grafickém editoru. 

12. Záznam digitální kamerou, přenos videa do PC. 

13. Editace videa, střih, titulky, externí zvuk, mix zvuku, export videa, videoformáty. 

14. Prezentace zápočtových projektů na didaktické učebně. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 

Doporučená:  

Dostál, J. Interaktivní tabule ve výuce. Journal of Technology and Information Education (on-line). Olomouc - EU, 

Univerzita Palackého, 2009. Ročník 1, Číslo 3, s. 11 - 16. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). 

Holsenger, E. Jak pracují multimédia. Ziff-Davis Press, 1994.  

Luther-Arch, C. Authoring Interactive Multimedia. Academic Press, 1994.  

Matoušek, J.; Jirásek, O. Natáčíme a upravujeme video na počítači. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1651-7.  

Žára, J. Moderní počítačová grafika. Brno: ComputerPress, 2005. ISBN 80-251-0454-0.  

Pexa, P. Technologie ve vzdělávání. České Budějovice: Moodle PF JU, 2019. Dostupné na 

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



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika volného času 1: základy PVČ 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Udělení zápočtu na základě rozboru volnočasové situace zveřejněné v médiích, vedení návazné diskuse. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cíle: 
Studenti rozumí pojmu volnočasová kompetence a orientují se v systému jejího rozvoje. 
Studenti zvládnou odborně zhodnotit konkrétní volnočasovou situaci a navrhnout její řešení. 
 
Struktura a obsah: 
Vymezení oboru 
Volný čas 
Východiska PVČ 
Cíle PVČ 
Volnočasová kompetence 
Systémové pojetí PVČ 
Zařízení pro volný čas 
Otevřená práce 
Rekreologie 
Legislativa a kvalifikace 
Informační zdroje 
Shrnutí 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Pávková, J. et al. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002. nebo 
Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková J. Pedagogické ovlivňování volného času, Praha: Portál, 2011. 
Kaplánek, M. (ed.) Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál, 2017. 
Kaplánek, M. (ed.) Čas volnosti - čas výchovy. Praha: Portál, 2012.  
Doporučená:  
Hofbauer, B.: Děti, mládež a volný čas. Praha, Portál, 2004.  
Hofbauer, B. a M. KAPLÁNEK. Kapitoly z pedagogiky volného času: soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném 
zhodnocování. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010 
Sak, P. Proměny české mládeže. Česká mládež z pohledu sociologických výzkumů. Praha, Petrklíč, 2000.  
Jeffs, T. and Smith, M. K. Informal Education. Conversation, learning and democracy, Ticknall: Education Now, 1999. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika volného času 2: metodiky zájmových a volnočasových činností 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Udělení zápočtu na základě týmového projektu volnočasové akce (tematického plánu zájmového útvaru, scénáře 
vícedenní akce apod.) 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář  

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cíle: 
Studenti ovládají základní principy a postupy projektování volnočasové akce. 
 
Struktura a obsah: 
Zájem a zájmová činnost 
Typy zájmů / zájmových činností 
Práce s cíli 
Motivace 
Volba metod 
Hodnocení 
Struktura pravidelných schůzek 
Vícedenní akce 
Nepravidelné akce 
Hromadné akce 
Rizika volnočasových činností 
Shrnutí 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha, 1990. ISBN 80-7038-078-0.  
ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.  
HÁJEK, B. (ed.). Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1.  
HÁJEK, B. Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha, 2007. ISBN 978-80-7290-265-1.  
PÁVKOVÁ, J. et al. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6.  
PÁVKOVÁ, J., HÁJEK, B., HOFBAUER, B. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6.  
ZAPLETAL, M. Hry v přírodě. Praha, 1995. ISBN 80-901826-6-6.  
Doporučená:  
BAKALÁŘ, E. I dospělí si mohou hrát. Praha, 2004. ISBN 80-86851-05-2.  
BORECKÝ, V. Imaginace, hra a komika. Praha, 2005. ISBN 80-7254-503-5.  
BORECKÝ, V. Světy hraček. Praha, 1982.  
MIŠURCOVÁ, V. Hra a hračka v životě dítěte. Praha, 1989.  
MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha, 1978.  
OLIVOVÁ, V. Lidé a hry: Historická geneze sportu. Praha, 1979. ISBN 27-076-79.  
SEVEROVÁ, M. Hry v raném dětství. Praha, 1982.  
Vyhláška 108/2005 Sb..  
Vyhláška 364/2005 Sb..  
Vyhláška 74/2005 Sb..  
Zákon 198/2002 Sb..  
Zákon 561/2004 Sb..  



Zákon 563/2004 Sb..  
Zákon 83/1990 Sb. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika volného času 3: práce s hrou a zážitkem 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků 
Zápočet 

Forma výuky Bloková 
výuka  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Udělení zápočtu na základě aktivní účasti na blokové výuce. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář  

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cíle: 
Studenti skrze vlastní prožitek pochopí význam pojmu „volnočasové kompetence“ 
Studenti se seznámí se základními metodickými principy výstavby zážitkové akce. 
 
Struktura a obsah: 
Prožitek/zážitek/zkušenost 
Hra 
Kolbův cyklus učení 
Komfortní zóna / Flow 
Dramaturgie 
Reflexe 
Řízení rizika 
Uvádění aktivit 
 
Praktická ukázka: studenti se účastní tematického zážitkového programu zaměřeného na pochopení pojmu 
„volnočasová kompetence“; praktický prožitkový blok je doplněn metodickým rozborem a pojednáním výše uvedených 
témat 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha, 2007.  
FRANC, D.; MARTIN, A.; ZOUNKOVÁ, D. Učení zážitkem a hrou. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9.  
HANUŠ, M. a R. HANUŠ. Instruktorský slabikář -- Metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové 
pedagogiky. Praha: Grada, 2016. 
HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.  
JIRÁSEK, I. : Vymezení pojmu "zážitková pedagogika". Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. Vol. 1., s. 6-16, 
2004a.  
KIRCHNER, J. Psychologie prožitku a dobrodružství. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2562-5.  
MACKŮ, R. Dramaturgie? Nutná dovednost pro každého skautského vychovatele!. Skauting. Praha, 2011.  
MACKŮ, R. Instantní nebo skutečné řešení problému? Zlín: Verbum, 2015.  
SLEJŠKOVÁ, L. (ed.). Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků. Praha, 2011. 
ISBN 978-80-260-1046-3.  
SÝKORA, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. Hradec Králové, 2006. ISBN 80-7041-380-8.  
Doporučená:  
BIECH, E. 90 skvělých aktivit od 90 světových koučů. Brno, 2008. ISBN 978-80-251-2017-0.  
BAKALÁŘ, E. Hry pro osobní rozvoj. Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2637-0.  
COUPER, D.; STEWART, J. Vyřešeno. Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1899-3.  
HRKAL, J.; HANUŠ, R. (eds.). Zlatý fond her II. Praha, 2002. ISBN 80-7178-660-8.  



HILSKÁ, V. (ed.). Zlatý fond her IV. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0336-0.  
JANDA, J. (ed.). Zlatý fond her I. Praha, 2002. ISBN 80-7178-636-5.  
MILLER, B. C. Teambuilding. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1618-0.  
NEUMAN, J. a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha, 1999. ISBN 80-7178-292-0.  
NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha, 1998. ISBN 80-7178-405-2.  
VECHETA, V. Indoor aktivity. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2561-8.  
VECHETA, V. Outdoor aktivity. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2650-9.  
ZOUNKOVÁ, D. (ed.). Zlatý fond her III. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-198-3.  
Fond her. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1675-3. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výchovné a kariérové poradenství I. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet  Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – reflexe z praxe  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50 %), Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (10 %), Mgr. Jan Hynek (10 %), PhDr. 
Miroslav Procházka, Ph.D. (10 %), Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. (10 %), PhDr. Olga Vaněčková (10 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie ve výchovném poradenství.   
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
výchovné poradce, č. j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009. 
 
1) Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáků se zdravotním postižením 
2) Výchozí termíny speciální pedagogiky, integrace, inkluze, vytváření inkluzivního prostředí třídy a školy. 
3) Pochopení a interpretace speciálních vzdělávacích potřeb žáka pro účely jeho úspěšného vzdělávání a 
integraci. 
4) Speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, diagnostická 
kritéria. 
5) Základní speciálně pedagogické metody a techniky, kompenzační a didaktické pomůcky, jejich využívání. 
6) Vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, intervenční činnosti.  
7) Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC) v procesu 
integrace. 
8) Individuální vzdělávací plány pro žáky se zdravotním postižením, příprava a tvorba, koordinace postupu 
vyučujících při realizaci individuálních vzdělávacích plánů. 
9) Žák v kontextu služeb výchovného poradce 
10) Náslech 
11) Náslech 
12) Reflexe z náslechů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.  
SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada).  
Doporučená: 
GABAŠOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Raabe, 2019. Dobrá škola. 
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. 
Praha: Portál, 2009. 
KOLÁŘ, Zdeněk a kolektiv. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha : Grada Publishing a.s., 2012 
MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha : Informatorium, 2015 
NAVAROVÁ, Sylvie a Markéta LANCOVÁ. Diagnostika v kariérovém poradenství. Praha: Raabe, [2019]. Dobrá škola. 
PRŮCHA, Jan. Česko-anglický pedagogický slovník. Praha : Arsci, 2005.  
PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. 
PRŮCHA, Jan, Walterová, Eliška a Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009.  
ROHNER, Roel a WENKE, Hans. Daltonské vyučování. Brno : Paido, 2003.   
RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Praha : ISV, 2003.  



SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada).  
ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha : Portál, 1997. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výchovné a kariérové poradenství II. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet  Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – reflexe z praxe  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář  

Vyučující 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (20 %), Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (20 %), Mgr. Jan Hynek (20 %), Mgr. 
Zuzana Štefánková, Ph.D. (20 %), PhDr. Olga Vaněčková (20 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie ve výchovném poradenství.   
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
výchovné poradce, č. j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009. 
 
1. Žák v kontextu služeb výchovného poradce 
2. Problematika školní zralosti. 
3. Výukové obtíže a výchovné obtíže. 
4. Nadaní žáci. 
5. Disharmonický vývoj osobnosti. 
6. Poruchy chování a žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. 
7. Postavení žáka ve třídě. 
8. Vztahy rodina-žák-škola. 
9. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy. 
10. Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
11. Práce s rodinou žáka v procesu volby vzdělávání a povolání. 
12. - 13. Náslechy a reflexe 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.  
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. 
Praha: Portál, 2009. 
Doporučená: 
GABAŠOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Raabe, 2019. Dobrá škola. 
KOLÁŘ, Zdeněk a kolektiv. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha : Grada Publishing a.s., 2012.  
MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha : Informatorium, 2015 
NAVAROVÁ, Sylvie a Markéta LANCOVÁ. Diagnostika v kariérovém poradenství. Praha: Raabe, [2019]. Dobrá škola. 
PRŮCHA, Jan. Česko-anglický pedagogický slovník. Praha : Arsci, 2005.  
PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. 
PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009.  
ROHNER, Roel a WENKE, Hans. Daltonské vyučování. Brno : Paido, 2003.   
RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Praha : ISV, 2003.  
SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada).  
ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha : Portál, 1997. 



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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výchovné a kariérové poradenství III. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet  Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – reflexe z praxe  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář  

Vyučující 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50 %), Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (10 %), Mgr. Jan Hynek (10 %), PhDr. 
Miroslav Procházka, Ph.D. (10 %), Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. (10 %), PhDr. Olga Vaněčková (10 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie ve výchovném poradenství.   
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
výchovné poradce, č. j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009. 
 
1. - 3. Právní rámec výkonu poradenské činnosti 
4. - 5. Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb 
6. - 7. Vývoj poradenských systému  
8. - 9. Osobnost výchovného poradce-specifika role výchovného poradce ve školním prostředí 
10.      Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole 
11.- 13. Poradenská praxe ve škole 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada).  
Doporučená: 
GABAŠOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Raabe, 2019. Dobrá škola. 
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. 
Praha: Portál, 2009. 
JOŠT, J., NOHAVOVÁ, A., HAVLISOVÁ, H. Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha: nakl.  
Eduko, 2015. 
KOLÁŘ, Zdeněk a kolektiv. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha : Grada Publishing a.s., 2012 
MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.  
MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha : Informatorium, 2015 
NAVAROVÁ, Sylvie a Markéta LANCOVÁ. Diagnostika v kariérovém poradenství. Praha: Raabe, [2019]. Dobrá škola. 
PRŮCHA, Jan. Česko-anglický pedagogický slovník. Praha : Arsci, 2005.  
PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. 
PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009.  
ROHNER, Roel a WENKE, Hans. Daltonské vyučování. Brno : Paido, 2003.   
RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Praha : ISV, 2003.  
ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha : Portál, 1997. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodika školní prevence I. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – reflexe z praxe  

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek (20%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (80%) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie v oblasti realizace školní prevence, perspektivně 
připravuje studenty na spolupráci s metodikem prevence ve škole, příp. k vykování této funkce (po dokončení 
povinného CŽV).   
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti metodika prevence v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
metodiky prevence. 
 
1. - 3. Právní rámec výkonu prevence ve škole 
4. - 5. Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb 
6. - 7. Vývoj poradenských systému  
8. - 9. Osobnost metodika prevence-specifika role metodika prevence ve školním prostředí 
10.      Základní činnosti metodika ve škole 
11.- 13. Praxe  v rámci vhledu do prevence ve škole 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Procházka, M. Metodik prevence a jeho role ve škole. Praha: Pasparta 2019. 
Doporučená: 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al. (2015a). Prevence rizikového chování ve 
školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny  
Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová, P. et al. (2015b). Výkladový slovník základních 
pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství 
Lidové noviny. 
Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al. (2015c). Programy a 
intervence školské prevence rizikového chování v praxi (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v 
Nakladatelství Lidové noviny. 
Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Pavlas Martanová, V. (2015d). Kvalita a efektivita v 
prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové 
noviny. 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 



MŠMT (2005). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
MŠMT (2010). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j. 
21291/2010-28 – dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-
a-pokyny) 
MŠMT (2013). Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-22294/2013–1). Praha: 
MŠMT. 
MŠMT (2016). Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a 
školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016 – dostupný na http://www.msmt.cz/file/38988/) 
Nešpor, K., Csémy, L., & Pernicová, H. (1999). Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag.  
Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/file/38988/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodika školní prevence II. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Metodika školní prevence I. 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – reflexe z praxe  

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek, (20%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (80%) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie v oblasti realizace školní prevence, perspektivně 
připravuje studenty na spolupráci s metodikem prevence ve škole, příp. k vykování této funkce (po dokončení 
povinného CŽV).   
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti metodika prevence v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
metodiky prevence. 
 
1. - 3. Organizační rámec výkonu prevence ve škole 
4. - 5. Prevence specifická a nespecifická 
6. - 7. Preventivní aktivity 
8. - 9. Didaktické provedení preventivních aktivit 
10.      Aktivity mimo školu 
11.- 13. Praxe  v rámci vhledu do prevence ve škole 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Procházka, M. Metodik prevence a jeho role ve škole. Praha: Pasparta 2019. 
Doporučená: 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al. (2015a). Prevence rizikového chování ve 
školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny  
Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová, P. et al. (2015b). Výkladový slovník základních 
pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství 
Lidové noviny. 
Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al. (2015c). Programy a 
intervence školské prevence rizikového chování v praxi (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v 
Nakladatelství Lidové noviny. 
Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Pavlas Martanová, V. (2015d). Kvalita a efektivita v 
prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové 
noviny. 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 



MŠMT (2005). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
MŠMT (2010). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j. 
21291/2010-28 – dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-
a-pokyny) 
MŠMT (2013). Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-22294/2013–1). Praha: 
MŠMT. 
MŠMT (2016). Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a 
školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016 – dostupný na http://www.msmt.cz/file/38988/) 
Nešpor, K., Csémy, L., & Pernicová, H. (1999). Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag.  
Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/file/38988/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodika školní prevence III. 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – reflexe z praxe  

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek, (20%) PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (80%) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář prohlubuje, rozšiřuje znalosti z psychologie a pedagogiky. Zaměřuje se především na schopnost studentů 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky a psychologie v oblasti realizace školní prevence, perspektivně 
připravuje studenty na spolupráci s metodikem prevence ve škole, příp. k vykování této funkce (po dokončení 
povinného CŽV).   
Cílem seminářů je připravit studenty na výkon specializované metodologické činnosti metodika prevence v souladu s 
vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro 
metodiky prevence. 
 
1. - 3. Tvorba školní preventivní strategie 
4. - 5. Tvorba školního preventivního programu 
6. - 7. Monitoring ve škole 
8. - 9. Evaluace programů 
10.      Vyhledávání dotačních příležitostí 
11.- 13. Praxe  v rámci vhledu do prevence ve škole 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Procházka, M. Metodik prevence a jeho role ve škole. Praha: Pasparta 2019. 
Doporučená: 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al. (2015a). Prevence rizikového chování ve 
školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny  
Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová, P. et al. (2015b). Výkladový slovník základních 
pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství 
Lidové noviny. 
Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al. (2015c). Programy a 
intervence školské prevence rizikového chování v praxi (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v 
Nakladatelství Lidové noviny. 
Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Pavlas Martanová, V. (2015d). Kvalita a efektivita v 
prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové 
noviny. 
Miovský, M. et al. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze & Togga. 
Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 



MŠMT (2005). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
MŠMT (2010). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j. 
21291/2010-28 – dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-
a-pokyny) 
MŠMT (2013). Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-22294/2013–1). Praha: 
MŠMT. 
MŠMT (2016). Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a 
školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016 – dostupný na http://www.msmt.cz/file/38988/) 
Nešpor, K., Csémy, L., & Pernicová, H. (1999). Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag.  
Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/file/38988/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Rozvoj komunikativních dovedností 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři či blokové výuce (100% docházka) a písemná reflexe svého postupu během semestru. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, koordinace  

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (80%), Mgr. Lukáš Laibrt (vede seminář – 20%)  

Stručná anotace předmětu 

Úvodní seminář modulu povinně volitelných předmětů je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností studentů za 
pomoci metodiky programu Filozofie pro děti. Cílem předmětu je umožnit studentům učit se: formulovat otevřené 
otázky k diskuzi, formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory, vhodně a logicky argumentovat, hledat odpovědi na 
otázky ve skupinovém dialogu, reflektovat proces „hledání odpovědi“. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 
Doporučená: 
Fisher, R.:. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7. 
Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8. 
Lipman, M.:. Thinking in Education. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01225-2 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dialog ve vyučování I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Rozvoj komunikativních dovedností (prerekvizita)  

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři či blokové výuce (100% docházka), příprava a vedení diskuze, písemná reflexe studentova 
postupu během semestru. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, koordinace 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (vede seminář – 20%), PhDr. Iva Žlábková, Ph.D (80%) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodou vedení dialogu ve vyučování využívaného v pedagogickém programu 
Filozofie pro děti. 
 
Obsah semináře: 
Představení teoretických východisek programu Filozofie pro děti; 
Nácvik vedení filozofického dialogu (skupinového dialogu); 
Nácvik dílčích technik využitelných v rámci vedení dialogu; 
Nácvik použití dostupných didaktických nástrojů (zejm. metodických příruček); 
Reflexe vlastního výkonu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BAUMAN, P. Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí: teorie a metodika, aktivity pro rozvoj myšlení. České 
Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. Filozofie pro 
děti. ISBN 978-80-7394-412-4. 
LIPMAN, M. Thinking in Education. 2nd ed.. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01225-2. 
MACKŮ, R., LAIBRT, L., ed. Kurzy rozvoje myšlení: pracovní sešit. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. ISBN 978-80-7394-413-1. 
Doporučená: 
LIPMAN, M. - SHARP, A. M. Ethical Inquiry: Instructional Manual to Accompany Lisa. IAPC, 1995. ISBN 0-8191-4785-0. 
SASSEVILLE, M. et al. La pratique de la philosophie avec les enfants. 2e éd. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 
2000. ISBN 2-7637-7782-1. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dialog ve vyučování II 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Dialog ve vyučování I (prerekvizita)  

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři či blokové výuce (100% docházka), příprava a vedení diskuze, písemná reflexe studentova 
postupu během semestru. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, koordinace 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (vede seminář – 20%), PhDr. Iva Žlábková, Ph.D (80%) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět přímo navazuje na seminář „Dialog ve vyučování 1“. Cílem předmětu je nabídnout studentům možnost 
zdokonalení a prohloubení osvojených principů programu Filozofie pro děti. V rámci seminářů budou studenti 
procvičovat jednotlivé intelektové dovednosti. Dále budou studenti pracovat na zdokonalení tzv. hledajícího 
společenství. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BAUMAN, P. Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí: teorie a metodika, aktivity pro rozvoj myšlení. České 
Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. Filozofie pro 
děti. ISBN 978-80-7394-412-4. 
LIPMAN, M. Thinking in Education. 2nd ed.. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01225-2. 
Doporučená: 
LIPMAN, M. - SHARP, A. M. Ethical Inquiry: Instructional Manual to Accompany Lisa. IAPC, 1995. ISBN 0-8191-4785-0. 
MACKŮ, R., LAIBRT, L., ed. Kurzy rozvoje myšlení: pracovní sešit. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. ISBN 978-80-7394-413-1.  
SASSEVILLE, M. et al. La pratique de la philosophie avec les enfants. 2e éd. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 
2000. ISBN 2-7637-7782-1. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Přehled personálního zabezpečení pedagogicko-psychologického 

základu 

 

PhDr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

Mgr. Martina Blažková 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Mgr. Martina Faltová   

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.  

Mgr. Jan Hynek 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Laibrt 

Mgr. Richard Macků, DiS, Ph.D. 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, Ph.D. 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

PhDr. Olga Vaněčková 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTI1MzQ2ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=225471&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjI1NDcxEwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAAAAA**&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXePAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABDY3ODMAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADxjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnVjaXRlbC5VY2l0ZWxEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEACnVjaXRlbEluZm8AB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY0MzE5AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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 

Teoretický základ učitelství – přednášející, vede semináře (30 %) 

Aplikovaná učitelská příprava – vede semináře (20 %) 

Praktická agenda budoucího učitele – vede semináře (30 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I – vede semináře (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství II – vede semináře (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství III – vede semináře (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2005 - Psychologie a speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.)  
2012 - Doktorský studijní program Pedagogická psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 – 2006 O.s. Baobab lektor a psycholog   
2006 – 2012 Diagnostický ústav Homole, pracoviště SVP Strakonice – psycholog, nyní externí spolupráce  
od r. 2010 – Soukromá praxe psychologického a speciálně pedagogického poradenství  
od r. 2014 – pracovník VŠ psychologické poradny Jihočeské univerzity, psychologické a speciálně pedagogické 
poradenství 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 9 
Počet vedených 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: 22 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 13 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 



ČLÁNEK V PERIODIKU  

• JOŠT, J. HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. (10 %), ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ZEMKOVÁ, L. (2018) Adolescents with 

persistent history of maltreatement fail in antisaccadic task. Journal o Child and Adolescent Trauma, 

11 (2), 163 - 171  

ČLÁNEK VE SBORNÍKU  

• GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z. (50 %) (2016) Professional competences of future teacher 

educators. In Aškerc, Quality of university teaching and learning. Ljubljana: Center RS za mobilnost in 

evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS, 2016, s. 171-176.   

KAPITOLA V KNIZE 

• JOŠT, J. THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. (6 %) BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., PETRÁŠKOVÁ, V. 

(2017) School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Nata 

R.N (Ed) Progress in Education (pp.147 – 167). NY: NOVA Science Publishers  

• BÍLKOVÁ Z. (100 %) (2017) Učitel mateřské školy a jeho diagnostická, intervenční role. In Svobodová, 

E.; Vítečková. M a kol. Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. S. 68 - 79. ISBN 978-80-262-

1243  

• JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z. (10 %), MRKVIČKA, T. (2016) Social aspects of 

dyslexia: A case of transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and 

Treatment Options. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-

6.   

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Martina Blažková Tituly Mgr. 

Rok narození 1993 typ vztahu k VŠ dpp rozsah 40 do kdy 8/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

dpp rozsah 40 do kdy 8/23 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

...   

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

Seminář reflexe I – vede seminář (10 %) 

Pedagogika volného času I. základy PVČ – vede seminář (30 %) 

Pedagogika volného času II. metodiky zájmových činností a volnočasových činností – vede seminář (30 %) 

Pedagogika volného času III. práce s hrou a zážitkem – vede seminář (30 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2018: Externí vyučující Zážitkové pedagogiky – katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta 
Jihočeské univerzity 
od r. 2019: asistent na katedře pedagogiky a psychologie PF JU 
od 2021 dosud: odborný asistent na katedře pedagogiky PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 



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

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

pozice. 2019. 

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

Disportare 2018. 2018.  

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

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

2101. 

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

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

press. Olomouc: Česká pedagogická společnost, 2017.  

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

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

574. ISSN 1211-4669. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Václav Dobiáš Tituly Mgr., Ph.D. 
Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Technologie ve vzdělávání – vede seminář, konzultace (30 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2008 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity obor učitelství matematiky, počítačů a dílen pro 2. stupeň ZŠ 
2019 - Doktorské studium: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, Pedagogická fakulta 
Jihočeské univerzity 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008 –2010 Učitel na ZŠ Bezno 
2012 –2012 Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín 
2012 –2017 VŠTE v Českých Budějovicích 
2017 – dosud Katedra informatiky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

• GUCHENKO, M, SOKHIN, N., LUGOVYJ, O., DOBIÁŠ, V., ČEJKA, J., MIROSLAV, L. Double QoS 
Implementation in the Network Bandwidth Adjustment Task. International Journal of Inteligent 
Engineering & Systems. 2018, 11(1), 20-29. DOI: 10.22266/ijies2018.0228.03. 

• ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The Influence of Teaching Methods on Learners' Perception of E-
safety. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, 253 - 275. 

• ŠIMANDL, V., ŠERÝ, M., DOBIÁŠ, V. Using semantic differential for measuring changes in 
understanding selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics 
APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in 
Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2. 

• ČEJKA, J., DOBIÁŠ, V., LUDVÍK, M. Optimisation of the line routing using the multi-criteria evaluation 
of alternatives. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash 
disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 
2017, s. 323-333. ISBN 978-80-227-4650-2 

• DOBIÁŠ, V. Rozdíly v digitální gramotnosti mezi jednotlivými sociálními vrstvami adolescentů 
končících základní školu. Mladá veda. 2017, 5(4), 18-27. ISSN 1339-3189. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Martina Faltová Tituly Mgr. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

dpp rozsah 40 do kdy 08/23 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář reflexe I – vede seminář (10 %) 

Seminář reflexe II – analýza pedag. situací – vede seminář (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2019 – Externí vyučující Asistentská praxe pro 2. stupeň ZŠ – katedra pedagogiky a psychologie 
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
od r. 2020 – asistent na katedře pedagogiky a psychologie 
od 2021 odborný asistent na katedře pedagogiky PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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



2018 – dosud - Pracovník pedagogicko-psychologického základu (Projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, 

rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664) 

Autor deníku praxe (v rámci projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi, reg. č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960) 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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 

Teoretický základ učitelství – přednášející (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I. – garant, vede semináře (50 %) 

Výchovné a kariérové poradenství II. – garant, vede semináře (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství III. – garant, vede semináře (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2003 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: pedagogika 
2015 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, doktorské studium, obor: pedagogika, Ph.D. udělen 
2015 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2008, odborný asistent, katedra pedagogiky a psychologie PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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



Počet odborných publikací celkem: 18 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 14 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

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

4. 

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

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

ISBN 9788024634654. 

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

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

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

961- 6628 – 50 -1.  

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Novices´ and trainee teachers´ 

perspectives on the application of knowledge in practice. In HOUŠKA, , KREJČÍ, , FLÉGL, Efficiency and 

Responsibility in Education 2014. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s. 869-877.  

• ŽLÁBKOVÁ, I., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, , Kasperová, 

, Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa - vybrané problémy. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 

2014, s. 68-78. ISBN 978-80-7494-152-8.  

• GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Pohledy na profesi učitele. Reflexe 

očekávání a praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 

2014, roč. 3, č. 1, s. 39-48. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Jan Hynek Tituly Mgr. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 4 do kdy 08/22 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář reflexe I – vede seminář (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I. – vede seminář (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství II. – vede seminář (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství III. – vede seminář (10 %) 

Metodika školní prevence I – vede seminář (40 %) 

Metodika školní prevence II – vede seminář (40 %) 

Metodika školní prevence III – vede seminář (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2015 - Asistent na katedře pedagogiky a psychologie PF JU 
od r. 2014 - Metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně  
smluvní školitel pro NIDV 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem: 1 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 1 

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

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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 

Teoretický základ učitelství – přednášející (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1974 – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor psychologie a pedagogika  
1980 - Výzkumný ústav pedagogický Praha, interní aspirantura  
2012 - Habilitace 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981 – 2002 ŠÚ Jindřichův Hradec – Ped. psych. poradna, psycholog  
2002 – 2012 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, odborný asistent  
od r. 2012 – docent, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, vedoucí oddělení Speciální 
pedagogiky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 33 

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

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

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2 3 66 

   

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: 64 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 17 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 



• JOŠT, J. (60 %), HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z., MRKVIČKA, T. Social aspects of 

dyslexia: A case of transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and 

Treatment Options. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-

6.   

• JOŠT, J. (60 %), THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., PETRÁŠKOVÁ, 

V. School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth (2017). In 

Roberta V. Nata (Ed), Progress in Education. Nova Science Publishers, Inc., New York 2017. Library of 

Congress Cataloging-in-Publication Data: ISBN 978-1-53612-502-3; ISSN: 1535-4806, s. 147-167.  

• JOŠT, J. (60 %), HAVLISOVÁ, H., ZEMKOVÁ, L., BÍLKOVÁ, Z. Morphological versus Phonological 

Awareness in Czech Readers: A Case of Transparent Orthography. In Christine Hansen (Ed.), The 

Linguistics of Vocabulary. Nova Science Publishers, Inc., New York 2018. Library of Congress 

Cataloging-in-Publication Data: ISBN 978-1-53613-861-0, s. 45-72.   

• JOŠT, J. (60 %), HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Adolescents with persistent history of 

maltreatment fail in antisaccadic task (2018). Journ Child Adol Trauma, 11(2), 163-171. 

https://doi.org/10.1007/s40653-017-0195-3. 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• BRABCOVÁ, D., ZÁRUBOVÁ, J., KOHOUT, J., JOŠT, J. (10 %), KRŠEK, P. Effect of learning disabilities on 

academic self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in 

Developmental Disabilities, 2015, roč. 45-46, č. říjen 2015, s. 120-128.   

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  

https://doi.org/10.1007/s40653-017-0195-3


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Lukáš Laibrt Tituly Mgr. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 12/23 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář reflexe I – vede semináře (20 %) 
Pedagogika volného času I. základy PVČ – vede semináře (30 %) 
Pedagogika volného času II. metodiky zájmových a volnočasových činností – vede semináře (30 %) 
Pedagogika volného času III. práce s hrou a zážitkem – vede semináře (30 %) 
Rozvoj komunikativních dovedností – vede semináře (100 %) 
Dialog ve vyučování I – vede semináře (100 %) 
Dialog ve vyučování II – vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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



 
 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Aplikovaná učitelská příprava – seminář (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem: 68 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 48 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 



Book Chapters (C) 

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

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

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

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

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

Journal articles (Jimp) 

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

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

Journal articles (Jost) 

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

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

Humanities, 4(2), 57-65. 

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

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

Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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 

Pedagogika volného času I. základy PVČ – garant, vede semináře (40 %) 

Pedagogika volného času II. metodiky zájmových a volnočasových činností – garant, vede semináře (40 %) 

Pedagogika volného času III. práce s hrou a zážitkem – garant, vede semináře (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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



V číslech (vše):  

- monografie - 4 

- kapitoly v knize -  4 

- články v SCOPUSu, WoS apod. - 1 

- články v RIV seznamu - 7 

- a další – organizace konference: 3  

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let:  

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

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

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

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

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

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

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

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

100 % 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• MACKŮ, R. Instantní, nebo skutečné řešení problému? Zlín: Verbum, 2015. ISBN 978-80-87500-74-3. 

– 100 % 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář reflexe II – vede semináře (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

od r. 2013 - doktorské studium, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor 
Pedagogická psychologie), 2020 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pregraduální přípravě učitelů. Brno: LLP. 

Působení v zahraničí 

 



Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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 

Aplikovaná učitelská příprava – garant, přednášející (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2011 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
2016-2018 Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání – GA 
JU 130/2016/S 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
Pedagogická psychologie 2019 PF JU ČB WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem: 30 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 10 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

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

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

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

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

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

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

univerzita. 

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

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

univerzita. 

http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=160


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

fakulta JU. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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, vede semináře, konzultace (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1985 - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor Fyzika - Technická výchova. 
1988 - rigorózní řízení na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, PaedDr. 
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. 
od r. 1986 - 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  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Pexa, Petr. Digitální genealogie a badatelsky orientovaná výuka informatiky na základní škole (Digital 

genealogy and inquiry-based education ICT at the primary school). Journal of Technology and Information 

Education. 2016, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 8, Číslo 1, 12 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 

1803-6805 (on-line). (100%) 

Pexa, Petr; Čapková, Michaela. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ 

(Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary schools). Journal of 

Technology and Information Education. 2018, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 10, Číslo 2, 21 s. 

ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). (50%) 

Pexa, Petr; Čapková, Michaela. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ, 2. část 
(Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary schools , Part 2). 
Journal of Technology and Information Education. 2019, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 11, Číslo 
2, 18 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). (50%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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 

Seminář reflexe I – vede semináře (10 %) 

Praktická agenda budoucího učitele – vede semináře (30 %) 

Seminář reflexe II  – garant, vede semináře (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I – vede semináře (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství III – vede semináře (10 %) 

Metodika školní prevence I – garant, vede semináře (60 %) 

Metodika školní prevence II – garant, vede semináře (60 %) 

Metodika školní prevence III – garant, vede semináře (60 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2016 – Filosofická fakulta UK v Bratislave - Pedagogika (PhDr.) 
2009 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogika (Ph.D.) 
1992 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – Učitelství 5 – 12 (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 17 2 31 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 54 

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

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

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

ISBN 978-80-88290-28-5 

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

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

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

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

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

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



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

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

3777-4. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům  

Seminář reflexe náslechové praxe (vedení semináře), Seminář reflexe souvislé praxe (vedení semináře) 

• PROCHÁZKA, M. (33%), VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations 

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

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

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

• FANDELOVÁ, E., GADUŠOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (25%) (2017) Assessment tools and 

criteria - what to apply to teachers´ work. In Houška, Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák,  

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

Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, s. 80-87. ISBN 978-

80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

• PROCHÁZKA, M. (33%), M. VÍTEČKOVÁ & I. ŽLÁBKOVÁ (2015). Änderungen in der staatlichen 

Abschlussprüfung - Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: FLEISCHMANN, 

O., R. SEEBAUER, H. ZOGLOWEK & M. ALEKSANDROVICH (Eds./Hg.). The Teaching Profession, 

Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag, p. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6. 

 

Praktická agenda budoucího učitele (vedení semináře)  

• 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. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 304 s. ISBN 978-80-7509-256-

4. 

• 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 Fejfat,  

Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. 

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

 

Metodika školní prevence I. – III. (vedení semináře, garance) 

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

ISBN 978-80-88290-28-5 

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

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

• PROCHÁZKA, M. (33%), VÍTEČKOVÁ, M. & Z. GADUŠOVÁ (2016). Implementation of primary 

Prevention in primary Schools in the Czech Republic. In: L. GOMEZ CHOVA, A. LOPÉZ MARTÍNEZ, I. 

CANDEL TORRES (eds.) ICERI2016 Proceedings, Seville, IATED Academy, s. 7739-7746, ISBN: 978-84-

617-5895-1 



Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Iva Stuchlíková Tituly prof. PaedDr., CSc. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Teoretický základ učitelství – garant, přednášející (40 %) 

Seminář Diplomová práce I – garant 

Seminář Diplomová práce II – garant  

Údaje o vzdělání na VŠ  

1985 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, matematika - fyzika 
1991 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, jednooborová psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 1985 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 29 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 9 

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

bez autocitací 

Obecná psychologie 1997 MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 261 319 cca 
1700 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  

Počet odborných publikací celkem: cca 100 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 18 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 

• PLASSOVÁ, M., STUCHLÍKOVÁ, I., VAVREČKA, M. (2017). Úvod do aproximálního numerického 

systému. Pedagogika, 67, 161-176. 

• 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 

(227-248). In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International 

Publishing. 

• BAJGAROVÁ, Z., STUCHLÍKOVÁ, I. (2018). Partner relationships and the raising of a temperamentally 

difficult infant. Human Affairs, 28 (3):219-232. 

• BAJGAROVÁ, Z., STUCHLÍKOVÁ, I. (2019). Obtížný temperament v raném dětství. 

Československá psychologie, 63(1), 104-115. 

• STUCHLÍKOVÁ, I. & SOKOLOVÁ, L. (2020). Training of psychologists in Czech and Slovak 

Republics: Past and present. In Rich G. J. et al. (Eds.) Teaching Psychology around the 

World, Vol 5. (pp. 266-277). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (50%). 



Působení v zahraničí 

10.9.- 15.10. 2000 J. W. Goethe Universität Frankfurt – zpracování společného výzkumu v oblasti hněvu a 
úzkosti  
1.2.- 10.7.2017 University of Minnesota, Fulbright Scholar 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. 
rozsah 40 do kdy N 

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

---   

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

Technologie ve vzdělávání – vede semináře, konzultace (30 %) 
Jednodeskové počítače D – vede cvičení, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011 - Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studijní  
 program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství matematiky a obor Učitelství výpočetní  
 techniky 
2016 - Doktorské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studijní  
 program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2014 - odborný asistent Katedry informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

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

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

• ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., DITRYCH, M.Using Mobile Devices in Grammar School Lessons. In: 
Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 



[online]. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 
2020, s. 279-286. ISBN: 978-80-213-3022-1, ISSN: 2336-744X. Dostupné z: https://erie.v2.czu.cz/en/r-
15999-proceedings-2020. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům:  

• ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. The Use of Inquiry Based Education in a Simulation Software Environment 
in Pre-Service ICT Teacher Training. International Journal of Information and Communication 
Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 1, s. 5-15.  (70 %) 

• ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Technical E-safety: Knowledge and Routines. International Journal of 
Information and Communication Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 2, s. 50-65. (100 %) 

Působení v zahraničí 

1. 4. - 30. 4. 2016 - Studijní pobyt na Fakultät für Informatik, Technische Universität Wien, Rakousko 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 28 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 28 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Výchovné a kariérové poradenství I – semináře (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství II – semináře (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2002 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě – Psychologie, Mgr. stud. 
2011 – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Vývojová psychologie – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2004 Dětský diagnostický ústav Homole, České Budějovice, psycholožka 
2004 – 2006 Středisko výchovné péče České Budějovice, psycholožka 
2004 – dosud Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a 
psychologie, odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 11 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Počet odborných publikací celkem:  

Počet odborných publikací za posledních 5 let:  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Jošt, J., Havlisová, H., (25%) Bílková, Z., & (25%) Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent 

history of maltreatment fail in antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171 

• (100%) Štefánková, Z. (2017). Učitel mateřské školy a sebereflexe. In Vítečková, M., & Svobodová, E. 

(Eds.) Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: 

Portál. 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům:  

• (100%) Štefánková, Z. (2005). Citová väzba v detstve a adolescencii vo vzťahu k emocionálnej regulácii. 

Československá Psychologie, 49(5), 432-445. 

• (100%) Štefánková, Z. (2007). Citová vazba v rané adolescenci. Československá psychologie, 51(5), 503 

– 516. 

• Macek, P., & (50%) Štefánková, Z. (2006). Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou. In: P. 

Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání (s. 25-40). Brno: Barrister & Principál Brno. 



Působení v zahraničí 

2003 - Studium Interkulturelle Kompetenz 2003 Universität Regensburg. 
2002 - 2010 Spolupráce S Prof. P. Zimmermannem, Universität Wuppertal v rámci adaptace metody 
Bindungsinterview für späte Kindheit do češtiny 
LS 2014 Lektorování jednosemestrálního kurzu Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Grundschule 
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik Philosophische Fakultät II, Universität Regensburg 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Olga Vaněčková Tituly PhDr.  

Rok narození 1956 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 32 do kdy 08/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 32 do kdy 08/23 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář reflexe II – vede semináře (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství I – vede semináře (10 %) 

Výchovné a kariérové poradenství II – vede semináře (20 %) 

Výchovné a kariérové poradenství III – vede semináře (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1980 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Sociologie a Pedagogika (Mgr.) 
1989 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní řízení (PhDr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016- dosud 
NPI ČR Praha – P-KAP, garant inkluze pro JčK – jpp 
2007–dosud 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent  
2001-2007 
Vyšší odborná škola Okružní 10, Č. Budějovice  
učitel 
1984-2001 
Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, 
metodik výchovného poradenství, vedoucí oddělení 
1981-1984 
Mateřská škola Igla, České Budějovice  
učitelka   

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 141 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 15 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha, Z., Vaněčková, O., Procházka, M. A survey of High School Students’ 

Attitudes to Agriculture and Garden Education. In Čtrnáctová, , Nesměrák, , Teplá,  DidSci Plus – 

Research in Didactics of Science PLUS , Proceedings of the International Conference, Charles 

University – Faculty of Science, Prague, 25th-27th June 2018. Praha : Univerzita Karlova, 

Přírodovědecká fakulta, 2018, s. 337-343. ISBN 978-80-7444-065-6. 



• Chmelová, Š., Ryplová, R., Vácha, Z., Vaněčková, O., Procházka, M. Hodnocení vybavení středních 

škol z hlediska realizace výuky přírodovědných disciplín v rámci zahradní pedagogiky. In Čtrnáctová, , 

Nesměrák, , Teplá,  DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the 

International Conference, Charles University – Faculty of Science Prague, 25th-27th June 2018. Praha 

: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018, s. 121-127. ISBN 978-80-7444-065-6. 

• Vaněčková, O., Krninský, L., Váchová, M. Ideální učitel ? ideální žák pohledem budoucích učitelů. In 

Procházka, , Vítečková, , Žlábková,  Škola a její lidé na křižovatkách. Brno : Česká pedagogická 

společnost, 2017, s. 195-212. ISBN 978-80-905245-8-3. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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 

Aplikovaná učitelská příprava – vede semináře (20 %) 

Seminář reflexe I – garant, vede semináře (20 %) 

Praktická agenda budoucího učitele – garant, vede semináře (40 %) 

Seminář reflexe II – vede semináře (20 %) 

Rozvoj komunikativních dovedností – garant 

Dialog ve vyučování I – garant 

Dialog ve vyučování II – garant 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   



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

Počet odborných publikací celkem: 31 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 18 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

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

3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Předměty studijního plánu 

Přehled personálního zabezpečení 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Legenda: 

*  - označení předmětu oborové didaktiky 

** -  předmět má kredity rozděleny: 33 % pro obor, 67 % pro oborovou didaktiku 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
Způsob  

ověř. 
Počet 

kreditů 
Vyučující 

Dop. 
roč./sem. 

Typ 
předm. 

*Didaktika informatiky II 26p + 26s zk. 6 
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, 

Ph.D. 
1/ZS ZT 

*Tvorba didaktického 
softwaru 

0p + 39s kol. 4 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 1/ZS PZ 

Objektové programování II 26p + 26c zk. 6 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 1/ZS PZ 

*Didaktika informatiky III 0p + 26s kol. 3 
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, 

Ph.D. 
1/LS ZT 

Aplikovaná informatika V 26p + 0s zk. 3 Ing. Michal Šerý, Ph.D. 1/LS PZ 

Aplikovaná informatika VI 0p + 26s zp. 2 Mgr. Patrik Klofáč 1/LS PZ 

Umělá inteligence 26p + 0s zk. 4 
doc. Ing. Ladislav Beránek, 

CSc. 
1/LS ZT 

Bezpečnost informačních 
systémů 

13p + 13s zp. 2 
doc. Ing. Ladislav Beránek, 

CSc. 
1/LS ZT 

*Didaktika informatiky IV 0p + 26s kol. 3 
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, 

Ph.D. 
2/ZS ZT 

Mobilní programování 0p + 26s kol. 3 Mgr. Václav Dobiáš, PhD.  2/ZS PZ 

Teoretická informatika IV 13p + 26s zk. 4 
doc. Ing. Ladislav Beránek, 

CSc. 
2/ZS ZT 

**ICT mentoring a 
koordinátor 

0p + 26s kol. 3 Mgr. Radovan Mikeš   PZ 

*Inkluzivní vzdělávání a 
počítačem podporovaná 
výuka 

0p + 26s zp. 2 Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D.   PZ 

E-safety for Teachers 0p + 26s zp. 2 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.  PZ  

Praxe 

Průběžná reflektovaná 
pedagogická praxe 

14 dní+ 
0p+13s 

zp. 3 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 
1/LS/ 
2/ZS 

  

ICT asistentská 
pedagogická praxe 

25 dní zp. 7 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 
1/LS/ 
2/ZS 

  

Souvislá reflektovaná 
pedagogická praxe 

4 týdny + 
0p + 13s 

zp. 4 PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 2/LS   

Kvalifikační práce  

Seminář Diplomová práce I 0p + 13s zp. 6 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 1/LS  

Seminář Diplomová práce II 0p + 13s zp. 6 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 2/LS  

Závěrečná redakce 
diplomové práce 

 zp. 6 vedoucí DP 
2/LS 

/ odevzdání 
práce 

 

Povinně volitelné předměty 

3D tisk a skenování 0p + 26s kol. 2 
Mgr. Vladimír Vochozka, 

Ph.D. 
 PZ 



Digitální fotografie 0p + 26s zp. 2 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.  PZ 

Praktikum pedagogického a 
psychologického výzkumu 

0p + 26s kol. 3 
prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc. (50 %) 
Mgr. Tomáš Mrhálek (50 %) 

1/ZS PZ 

Programování webu I 0p + 26s zp. 2 PhDr. Milan Novák, Ph.D. -/LS  PZ 

Programování webu II 0p + 26s zp. 2 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. -/LS  PZ 

Programování webu III 0p + 26s zp. 2 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 
(50 %) 

RNDr. Hana Havelková 
(50 %) 

-/ZS  PZ 

Jednodeskové počítače C 0p + 26c kol. 2 Ing. Michal Šerý, Ph.D. -/LS PZ 

Jednodeskové počítače D 0p + 26c kol. 2 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. -/ZS PZ 

Laboratoř internetu věcí 0p + 26s kol. 2 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.  PZ 

Počítačová kriminalita 26p + 13c zk. 4 
Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. 

(50 %) 
Ing. Petr Břehovský (50 %) 

 PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Minimálně 13 kreditů 

Součásti závěrečné zkoušky a její obsah 

Oborová část SZZ zahrnuje zkoušku z předmětu Informatika s didaktikou, případně obhajobu diplomové práce, je-
li zadána v rámci oborové složky studia. Státní závěrečná zkouška je ústní a probíhá v českém jazyce. 

Do SZZ z předmětu Informatika s didaktikou ústí tyto povinné předměty: Didaktika informatiky II, Didaktika 
informatiky III, Didaktika informatiky IV, Teoretická informatika IV, Bezpečnost informačních systémů, Umělá 
inteligence. Tematicky jde o oblasti teorie informace, konečných automatů, neuronových sítí, bezpečnosti IS; 
analýzy obsahu kurikula informatiky, informatického myšlení, didaktiky informatiky, didaktiky programování, 
tvorby informatického kurikula. 

Zkouška má ústní formu. Student si vylosuje dvě otázky: jednu otázku z informatiky a jednu otázku z didaktiky 
informatiky. Na otázky student odpovídá ústně. Student zároveň předkládá portfolio ze své průběžné a souvislé 
pedagogické praxe z informatiky. Portfolio může být použito ke konkretizaci otázky z didaktiky nebo k dotazu ze 
strany komise při zkoušení. Podmínkou pro úspěšné složení SZZ z informatiky s didaktikou je úspěšné zvládnutí (tj. 
klasifikace "dobře" a lepší) obou zadaných otázek. Neúspěch v jedné části zkoušky znamená neúspěšný výsledek 
SZZ. 

Další studijní povinnosti 

Student během studia průběžně zpracovává portfolio své pedagogické praxe. Portfolio obsahuje přehled 
mimoškolní pedagogické činnosti, seznam či doklady o absolvování kurzů, workshopů, popularizačních akcí 
týkajících se vzdělávání obecně a výuky informatiky. Může zahrnovat další materiály, které dokládají studentovu 
aktivní činnost v této oblasti, např. účasti na studentských odborných a vědeckých soutěžích, účasti na projektech 
realizovaných fakultou apod. 
Student pracuje na projektu vývoje vlastního software pro výuku informatiky, programování, robotiky na základní 
škole nebo pro výuku jiného vyučovacího předmětu pomocí počítače. 
Student participuje na tvorbě, editaci, ladění a testování informatických úloh do online soutěže pro žáky 
základních škol. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Micro:bit Boson – tvorba úloh se senzory pro mikročipovou desku. 
Vzdělávací hry pro děti s použitím mobilních zařízení s geolokací. 
Paralelní programování a události v prostředí Scratch na základní škole. 
Nezapojená informatika jako nástroj rozvoje informatického myšlení. 
Přístupy učitelů k výuce programování začátečníků. 
Zvládání kázeňských problémových situací při výuce informatiky. 
Reálné proměny výuky vlivem interaktivních tabulí. 
 



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/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace


Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

a u magisterského a doktorského studijního programu   

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 

oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

Řešitel 

Jiří Vaníček 

Spoluřešitel 

Václav Šimandl 

Václav Dobiáš 

 

TAČR TL03000222 Rozvoj informatického myšlení 

pomocí situačních algoritmických problémů.  

 

 

 

TAČR 

 

 

2020-2023 

 

 

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

a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci 

s praxí  

Období 

MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ v ČR Podpora rozvíjení informatického myšlení 

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 

2017-2020 

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

studijním programem 

Členové katedry informatiky jsou zapojeni do tvůrčí činnosti v rámci: 

Práce v odborném Panelu INICT pro inovaci kurikula informatického vzdělávání při NÚV. V jeho rámci např. 

vytvářejí nové RVP pro vzdělávací oblast Informatika a ICT pro všechny stupně škol a jejich konkretizaci do 

vzorových ŠVP. 

Organizování celostátní online soutěže v informatice „Bobřík informatiky“ (od 2008). V rámci organizace 

soutěže probíhá vývoj nového vzdělávacího obsahu informatiky, vývoj nových forem testování úrovně 

informatického myšlení. Na přípravě a organizaci se podílí studenti. 

„Dopoledne s informatikou“ – návštěvy na školách nebo exkurze škol na pracovišti s edukačním 

programovacím, robotickým a dalším informatickým obsahem využíváme k ověření nových vyvíjených 

učebnic informatiky v terénu. 

K témuž účelu slouží „Robotábor“ – vlastní letní příměstský tábor s informatickou, programovací a robotickou 

náplní. V jeho rámci jsou zapojeni studenti oboru při přípravě a realizaci jednotlivých aktivit. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Využíváme sítě fakultních škol pro realizaci průběžných a náslechových praxí. Vzhledem k povaze studijního 

programu spolupracujeme s dalšími školami v regionu i mimo něj, neboť na ně umísťujeme své studenty 

v rámci souvislé praxe. Jde o jednotlivé školy, kde student může uplatnit svoji odbornost jak učitele, tak 

asistenta ICT. Osvědčilo se nám, že místo pro realizaci praxe si může student vybrat sám např. v okolí svého 

bydliště. Výběr praxe vždy podléhá souhlasu metodika praxe na katedře. 

 

  



Předměty studijního plánu  

Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu 3D tisk a skenování 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student v průběhu semestru pracuje na vytvoření výtisku z databáze modelů a z libovolného 3D 
naskenovaného tělesa. Vybere vhodný materiál, model vhodně připraví pro tisk. Na výtiscích provede 
postprocessingové úpravy. V zápočtovém týdnu prezentuje výtvory ostatním kolegům. 

Garant předmětu Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Student umí obsluhovat 3D tiskárnu a 3D skener. Zvládá základní uživatelské postupy pro přípravu modelu 
pro tisk, obsluhu 3D tiskárny a práci s tiskovým materiálem. Umí vyřešit běžné provozní problémy: vyčistit 
ucpanou trysku, vyměnit trysku za jiný průměr, zkalibrovat první vrstvu tisku, upravit napnutí řemene, …  
Umí připravit těleso pro skenování, naskenovat model a upravit získaná data pro další zpracování. Zvládne 
sestavení FDM/FFF tiskárny.  
 
1. Podmínky pro udělení kolokvia a konzultační hodiny. Bezpečnost při práci s technikou v učebně. Přehled 
FDM/FFF 3D tiskáren a 3D skenerů. Struktura FDM/FFF 3D tiskárny. Vyhřívaná podložka, extruder, tryska, 
krokové motory, základní deska, napájecí zdroj, LCD displej. Dělení tiskáren dle souřadnicového systému: 
kartézská, delta, polar, Scara. Dělení tiskáren dle konceptu: uzavřená, částečně uzavřená, multifunkční. 
2. Praktické ověření fyzikálních a chemických vlastností tiskových strun. Volba vhodného filamentu pro 3D 
tisk. 
3. Technologie 3D skenerů. Laserové triangulační skenery, strukturované světlo, stereoskopické skenery. 
Reverzní inženýrství a triangulace. Praktický nácvik metody získávání 3D dat a fotogrammetrie.  
4. Veřejné a placené databáze hotových modelů.  
5. Specifikace formátů. Příprava modelu ve sliceru pro 3D tisk a export do G-kódu. Přenos dat G-kódu do 
tiskárny. Vytištění modelu 3D tiskárně. 
8.  Oprava poškozených modelů.  
9. Tvorba podpěr, upravitelné podpěry, vynucené podpěry.  
10. Postprocessing. Výběr modelu, materiálu a tisk; složení a broušení; armatury; kytování a broušení.  
11. Postprocessing. Nástřik filleru a broušení; základové barvy; barvení. 
12. Demontáž a montáž stavebnice 3D tiskárny. 
13. Ukončení předmětu předvedením studentských prací, diskuze postupu tvorby, volby materiálu, 
zpracování výtisku. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
Stříteský, O., Průša, J., & Bach, M. (2019). Základy 3D tisku s Josefem Průšou [Online]. Praha: Prusa Research. 
Retrieved from https://www.prusa3d.cz/wp-content/uploads/zaklady-3d-tisku.pdf 

Průvodce materiály [Online]. (2020). Retrieved January 29, 2020, from https://www.prusa3d.cz/materialy/ 

Kloski, L. W., & Kloski, N. (2017). Začínáme s 3D tiskem. Brno: Computer Press. 

Doporučená: 
VOCHOZKA, V. a M. ŠERÝ. Tvorba fyzikálních pomůcek 3D modelováním, 3D tiskem a CNC frézkou. In: ŠERÝ, Michal. 
Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 - Sborník z konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018 

Pagáč, M. ([2017]). Učebnice SolidWorks. V Brně: Vydavatelství Nová média. 

https://www.prusa3d.cz/wp-content/uploads/zaklady-3d-tisku.pdf


Fořt, P., & Kletečka, J. (2012). Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů (3., aktualiz. vyd). Brno: Computer 
Press. 

Chopra, A. (c2009). Google SketchUp 7 for dummies. Hoboken, NJ: Wiley Pub. 

Onshape Help [Online]. (2020). Retrieved January 29, 2020, from 
https://cad.onshape.com/help/Content/introduction.htm 

OpenSCAD The Programmers Solid 3D CAD Modeller [online]. Marius Kintel, 2020 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: 
https://www.openscad.org/documentation.html 

Jordan, J. M. ([2018]). 3D printing. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

Horne, R., & Hausman, K. K. ([2017]). 3D printing for dummies (2nd edition). Hoboken, NJ. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://cad.onshape.com/help/Content/introduction.htm


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná informatika V 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 0c kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kombinovaná zkouška 

Garant předmětu Ing. Michal Šerý, Ph.D. (100 %) 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Aplikovaná informatika V. je předmět, jehož posluchači získají základní znalosti v oblasti návrhu, konstrukce 
a činnosti počítačů.  Výuka se opírá o základní teoretické a fyzikálně-technické předpoklady návrhu počítačů. 
Využití znalostí má přesah i do zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. 
 
Hlavní témata předmětu: 
1. – 2.  Záznamová média magnetická, optická, polovodičová princip činnosti 
3. – 4. Struktura a vazby mezi komponenty PC 
5.  Grafický zobrazovací řetězec a monitory 
6. – 7.  Vstupní zařízení myš, klávesnice, trackball, modemy, zvukové karty, vstupně výstupní karty 
8. – 9. Ostatní periferie 
10. – 11.  Vazby operačního systému na HW komponenty 
12.  Tiskárny, scannery, 3D tisk, 3D scennery 
13.  Jednočipové počítače, mainframe, clustery 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Dembowski. K. Mistrovství v HARDWARE. Computer Press, 2009.  

Horák, J. Hardware - učebnice pro pokročilé. Computer Press, 2001.  

Doporučená: 
Bayer, J. Elektronické systémy II. Praha, ČVUT, FEL, 1984.  

Blatný, J. Počítačové systémy. Praha, SNTL, 1982.  

Blatný, J. Počítačové systémy. Praha, SNTL, 1982.  

Sobotka, Z. Přehled číslicových systémů. Praha, SNTL, 1981. 

Rauner, K. Základy elektroniky, skriptum. ZČU, Plzeň 2001.  

Syrovátko, M. Zapojení s polovodičovými součástkami. 

E-learningové kurzy:  

Šerý M. Principy počítačů. (home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

http://home.pf.jcu.cz/~kyklop/SERYM


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná informatika VI 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích (80 %) a tvořivá práce ve skupině. 
Analýza výkonů studenta. 
Zvládnutí zápočtové práce (nastavení Windows serveru podle zadání). 

Garant předmětu Mgr. Patrik Klofáč 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Patrik Klofáč (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Aplikovaná informatika VI 
Cílem kurzu je položit praktické základy v nastavení Windows serveru. Studenti využijí znalosti počítačových 
sítí, poznají rozdíly MS serverů, role a funkce serverů. Studenti získají praktický náhled do vlastností Windows 
serveru. Absolvent kurzu bude schopen základní orientace v nastavení serveru a jeho modifikaci. 
Obsah: 

1. Použití a rozdíly MS Serverů 
2. Úvod do administrace účtů a zdrojů 
3. Role a funkce serverů, Server Manager 
4. Tvorba a správa uživatelských a počítačových účtů v pracovní skupině a doméně 
5. Základy administrace služeb 
6. Správa skupin uživatelů, použití, typy a rozsahy 
7. Implementace Group Policy 
8. Analýzy zásad, modelování 
9. Konfigurace hesel, zabezpečení, šablony zabezpečení 
10. Disky a oddíly, adresy, EFS, komprese, kvóty 
11. Zálohování a obnova systému 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Russel, CH., Crawford S. Microsoft Windows Server 2008: velký průvodce administrátora. Vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2009. Administrace (Computer Press). ISBN 9788025121153. 

Doporučená: 
Cafourek, B. Správa Windows serveru 2008 : průvodce pokročilého správce. Praha, 2008. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bezpečnost informačních systémů 

Typ předmětu 
ZT 

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce z oblasti bezpečnosti IS (bezpečnost sítí, DMZ, 
firewall, šifrování, PKI apod.) 
Písemný závěrečný test 

Garant předmětu Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA (100%) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy zabezpečování produktů a systémů na bázi 
informačních technologií. Předmět pokrývá problematiku bezpečnosti při budování a provozu informačních 
systémů. V průběhu semestru se studenti seznámí se všemi okruhy bezpečnosti informačních systémů a se 
základními normativními dokumenty týkajícími se této oblasti. 
 
Témata přednášek:  
1. Principy bezpečnosti IS/IT. 
2. Principy řízení bezpečnosti IS, standardy ISO 27001 a další. 
3. Základní pojmy. Autorizace a autentizace. 
4. Typy útoků a jejich cíle. 
5. Metody zabezpečení podnikových IS/IT. 
6. Analýza rizik, havarijní plán, bezpečnostní audit. 
7. Principy hodnoceni bezpečnosti IS/IT. Přehled standardů pro hodnocení IS/IT - ČSN 17799. 
8. Principy bezpečnosti sítí a počítačů; Sledování a správa síťového provozu. Monitoring a audit, IDS. 
9. Principy moderní kryptografie. Proces šifrování a dešifrování, šifrovací klíč, kryptoanalýza. 
10. Symetrické a asymetrické kryptografické algoritmy. 
11. Známé standardy a implementace. Hash funkce. 
12. Elektronický podpis. PKI, certifikační autorita, certifikát veřejného klíče. 
13. Blockchain, smart contracts, kryptoměny 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

KOLOUCH, Jan. CyberSecurity [online]. 1. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2019 [cit. 2020-06-27]. ISBN 978-80-88168-
34-8. Dostupné z: https://knihy.nic.cz/files/edice/cybersecurity.pdf 

ANDERSON, Ross. Security Engineering [online]. Preview. 2020 [cit. 2020-06-27]. Dostupné z: 
https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html 

 

Doporučená: 

Doucek, Petr. Řízení bezpečnosti informací: 2. rozšířené vydání o BCM. 2., přeprac. vyd. Praha: Professional  

Publishing, 2011, 286 s. ISBN 978-80-7431-050-8.  

DOSTÁLEK, Libor, Marta VOHNOUTOVÁ a Miroslav KNOTEK. Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologií 
elektronického podpisu. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 9788025126196. 

https://knihy.nic.cz/files/edice/cybersecurity.pdf


Dostálek, L. a kol. TCP/IP - bezpečnost. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-849-X.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika informatiky II 

Typ předmětu 
ZT 

dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Didaktika informatiky I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výstup do portfolia: příprava mikrovýstupu na téma výuky daného tematického celku zvolenou metodou 
nebo přístupem rozsahem do 30 minut, s následnou obhajobou a diskusí.  
Aktivní účast na seminářích (80 %).  

Garant předmětu Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení přednášek, seminářů, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Didaktika informatiky II  
Metody a přístupy k výuce informatiky. 
Kurz didaktiky informatiky v seminářích prakticky připravuje budoucího učitele na výuku předmětu, dotýká se 
základních témat, cílů výuky, forem a metod práce. V přednáškách dává studentům teoretický rámec pro 
výuku informatiky jako školního předmětu. Absolvent by měl být schopen připravit a vést vyučovací jednotku, 
sestavit její kurikulum a vyhodnotit výuku. 
1. Informatické myšlení, jeho složky. 
2.  Digitální gramotnost a její výuka na škole, role učitele informatiky. 
3.  Informatická témata v dnešním světě s ohledem na žáka. 
4. Formy a metody výuky informatiky.  
5. Organizace výuky v počítačové učebně. 
6. Jednotlivé tematické celky: algoritmizace, algoritmizace, kódování, grafy a struktury, procesy a 
optimalizace, hromadné zpracování dat, práce s texty, s grafikou, digitalizace, počítačová bezpečnost. 
7. Řešení problémů a skupinová práce. 
8. Objevování, badatelsky orientovaná výuka. 
9. Experiment v informatice, ověřování hypotéz. 
10. Projektová výuka, individuální a skupinové projekty. 
11. Hodnocení práce žáka v informatice. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

VANÍČEK, J. Přednášky z didaktiky informatiky a výpočetní techniky. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, 2015. Dostupné z Moodle PF JU. 

VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové 
didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015. 480 s. ISBN 978-80-210-7769-0. Dostupné z 
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/549/1713/312-1. 

Doporučená: 

učebnice informatiky pro 2. stupeň ZŠ: 

VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy. PRIM, 
2019. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice. 

VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. - 3. díl. Brno: 
Computer Press, 2004-2006. 

BERKI, j., DRÁBKOVÁ, J. Základy informatiky pro základní školy. PRIM, 2019. Dostupné z 
https://imysleni.cz/ucebnice. 



JAKEŠ, T., BAŤKO, J., SIMBARTL, P. Robotika na 2. stupni základní školy s LEGO Mindstorms. PRIM, 2019. 
Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika informatiky III 

Typ předmětu 
ZT 

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce: Vytvoření vlastního programovacího projektu, okomentování cizího projektu s cílem najít 
chyby. 
Seminární práce: Analýza vybrané pasáže učebnice programování z pohledu vzdělávacích cílů a vyučovaných 
konceptů. 
Výstup do portfolia: příprava mikrovýstupu na téma výuky daného konceptu pomocí sady navazujících úloh 
rozsahem do 20 minut, předvedení s obhajobou a diskusí. 
Aktivní účast na seminářích (80 %).  

Garant předmětu Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Didaktika programování 
Kurz didaktiky programování má za cíl vybavit budoucí učitele kompetencemi k přípravě, vedení a reflexi 
výuky algoritmizace a programování pro příslušný věk žáka. Studenti pracují v blokových programovacích 
jazycích a s hardwarovými pomůckami, které umožňují programování v blokových prostředích. 
1. Vymezení didaktiky programování, postavení programování na školách 
2. Cíle výuky programování, programovací kompetence 
3. Programovací prostředí vhodná k výuce programování, didaktický pohled na programovací jazyky.  
4. Jednotlivé programové struktury, větvení programu, podmínky.   
5. Proměnné, typy proměnných, parametry, výrazy.  
6. Objektový přístup: objekty, adresát příkazu, komunikace, klonování, třídy. 
7. Události a jejich spouštění, paralelní procesy. 
8. Datové struktury. Seznam slov, znaků, čísel, jeho použití.  
9. Programovací projekt, jeho návrh, implementace, řízení učitelem.  
10. Různé přístupy k vyučování programování. Etudy, projekty. Instruktivní a konstruktivistický přístup. 
11. Analýza učebnic programování.  
12. Programování edukačních robotů, jednočipových desek.  
13.  Žákovské chyby a jejich diagnostika, kritéria hodnocení žákovské práce.  
14. Nácvik vyučování. Didaktické výstupy na dané téma. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
SALANCI, Ľ. Didaktika programovania. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. Dostupné: Moodle 
PF JU, 2018. 
VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy. PRIM, 
2019. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice. 
Doporučená: 
VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové 
didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015. 480 s. ISBN 978-80-210-7769-0. Dostupné z 
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/549/1713/312-1. 
KALAŠ, I., MAYEROVÁ, K. Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy. PRIM, 2019. Dostupné 
z https://imysleni.cz/ucebnice. 
SALANCI, Ľ. Didaktika programovania vo vzdelávaní učiteľov informatiky. Habilitačná práca. FMFI UK 
Bratislava, 2011. 



Učebnice programování v blokových programovacích prostředích. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika informatiky IV 

Typ předmětu 
ZT 

dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce: vytvoření kurikula z vlastních úloh pro vybrané téma nebo informatický koncept, jeho 
obhájení v kolokviu  
Seminární práce: vytvoření nové situační informatické úlohy včetně hodnocení 
Aktivní účast na seminářích (80 %).  

Garant předmětu Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, kolokvium, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Tvorba školního informatického kurikula. 
Úvod do problematiky tvorby školního kurikula. Student bude vytvářet jednotlivé úlohy se zaměřením na cíle, 
motivaci, formulování problému, získané kompetence a odhalování žákovských chyb. Zároveň získá teoretický 
základ v otázkách didaktické znalosti obsahu. Student dále bude získávat zkušenosti s vytvářením úloh pro 
ovládání edukačních robotů, jednočipových desek (podle aktuálního vybavení pracoviště např. Edbot, 
Microbit) a tvorbou kurikula při přípravě a realizaci informatické soutěže. 
1. Didaktická znalost obsahu u informatického vzdělávání 
3. Formulace vzdělávacích cílů, jejich rozvrstvení a diagnostika jejich splnění 
4. Pojmová výuka, aktivity a úlohy směřující k pochopení pojmů 
5. Badatelsky orientovaná výuka informatiky, problémová výuka 
6. Úlohy pro práci s roboty, jejich ovládání. 
7. Úlohy pro práci s jednočipovými deskami. 
8. Situační informatické úlohy, požadavky na zadání úlohy. 
9. Vytváření grafiky pro situační úlohu. 
10. Interaktivní úlohy a problematika jejich hodnocení 
11. Testové úlohy s výběrem odpovědí, silné a slabé odpovědi, handicapované bodování. 
12. Vlastní tvorba úloh a obhajoba v kolokviu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

SALANCI, Ľ. Didaktika programovania. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. Dostupné: Moodle 
PF JU, 2018. 

VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy. PRIM, 
2019. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice. 

Doporučená: 

VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové 
didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015. 480 s. ISBN 978-80-210-7769-0. Dostupné z 
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/549/1713/312-1. 

KALAŠ, I., MAYEROVÁ, K. Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy. PRIM, 2019. Dostupné 
z https://imysleni.cz/ucebnice. 

SALANCI, Ľ. Didaktika programovania vo vzdelávaní učiteľov informatiky. Habilitačná práca. FMFI UK 
Bratislava, 2011. 

VANÍČEK, J., LESSNER, D. Bobřík učí informatiku, 1. - 7. díl. Série článků v časopise Matematika - fyzika – 
informatika, r. 22 – 26, 2013 - 2017. ISSN 1805-7705. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Digitální fotografie 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Odevzdání a publikování sady pěti vlastních a vlastnoručně upravených fotografií na zvolené téma.  

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je osvojit si techniky fotografování různých druhů scén a editace digitální fotografie. V kurzu 
student získá schopnost nejen nastavit fotoaparát a editovat fotografie z technického hlediska, ale také zvolit 
vhodné nastavení a vhodný způsob úpravy fotografií. 
 
1. Typy fotoaparátů a rozdíly mezi nimi, vhodné použití 
2. Krajinářská fotografie, zlatý řez 
3. Portrét a rodinná fotografie, hloubka ostrosti, užití blesku v interiéru 
4. Dokumentární fotografie z cest, užití blesku v exteriéru 
5. Zachycení pohybu, doba závěrky 
6. Noční fotografie, hodnota ISO, užití stativu 
7. Ořez a otočení fotografie, obvykle poměry stran 
8. Změna jasu a kontrastu, práce s histogramem. Úpravy barevného odstínu fotografie 
9. Práce s formátem RAW 
10. Retušování 
11. Masky, nahrazování rozsáhlejších ploch 
12. Umělecké filtry, vkládání textu 
13. Příprava fotografie pro publikování, souborové formáty 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Freeman, M. Dobrá fotografie: objevte tajemství úspěšných snímků. Brno : Zoner Press, 2012. ISBN 978-80-
7413-179. 
Doporučená: 
Bartoš, M. Kompozice v digitální fotografii. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2230. 
Harold, D. Kreativní kompozice: tipy a techniky pro digitální fotografi. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-
80-251-3504-4. 
Lindner, P., M. Myška a T. Tůma. Velká kniha digitální fotografie. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 978-80-
251-0013-4. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu E-bezpečnost pro učitele (E-safety for teachers) 

Typ předmětu 
PZ  

dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní docházka na semináře (docházka nejméně 80 %) 
Vytvoření závěrečného projektu 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

E_bezpečnost pro učitele 
Cílem kurzu je seznámit studenty s e-bezpečnostními hrozbami, které se vyskytují při používání ICT, a způsoby 
ochrany před nimi. Kurz se zaměřuje nejen na odborné kompetence účastníků, ale také na postupy, jak 
o problematice poučit žáky. Kurz je vyučován v anglickém jazyce.  
 
1. Možná rizika při používání ICT 

2. Malware 

3. Ztráta dat 

4. Počítačová hesla, krádeže identity 

5. Spam, hoax, phishing 

6. Legalita činností na internetu - stahování a sdílení dat 

7. Bezpečné využívání online služeb - e-shopy, seznamky 

8. Ochrana soukromí - sociální sítě 

9. - 10. Specifická rizika při používání mobilních zařízení 

11. - 12. Obsahová a kontaktní rizika při používání ICT 

13. - 14. Prezentace závěrečných projektů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

SECHLER, J. A young adult's guide to safety in the digital age. Camp Hill: Sunbury Press, 2010. ISBN 978-
1453618414. 

Doporučená: 

SMITH, B. Don't Step in the Trap: How to Recognize and Avoid Email Phishing Scams. 2016. ISBN 
9781534765023. 

MCCARTHY, L. a WELDON-SIVIY, D. (Eds.). Own Your Space: Keep Yourself and Your Stuff Safe Online. 2010. 
ISBN 978-0-615-37366-9. Dostupné z: http://www.ownyourspace.net/. 

WILL G., SAWALHA, N. A., ADAMS, K. Parent Alert: How to Keep Your Kids Safe Online. 2018. ISBN 978-
1465477255. 

FODEMAN, D., A., MONROE, M. Safe practices for life online: a guide for middle and high school. Eugene: 
International society for technology in education, 2012. ISBN 978-1-56484-314-2. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 



Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu ICT mentoring a koordinátor 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studium je zakončeno kolokviem, kde studenti obhájí své závěrečné práce. 

Garant předmětu Mgr. Radovan Mikeš 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Radovan Mikeš (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Tvorba ICT plánu školy 
Tvorba ŠVP v návaznosti na RVP 
Aktuální zdroje informací a výukových objektů na Internetu 
Projektové vyučování s využitím ICT 
Badatelsky orientovaná výuka s využitím ICT 
Cloudové služby a jejich využití ve škole, možnosti distanční výuky 
Robotika a programování na základní škole – hardwarové a softwarové možnosti 
Možnosti interaktivní výuky 
BYOD – využití vlastních zařízení při výuce 
Moderní trendy ve výuce – 3D grafika a tisk, virtuální realita 
Možnosti zapojení ICT do ostatních předmětů 
Počítač a volný čas dětí a mládeže 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

není stanovena 

Doporučená: 

ÚLOVEC. R. ICT metodik, ICT koordinátor. Metodický portál RVP,  2010. 
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8013/ICT-METODIK-ICT-KOORDINATOR.html 

ÚLOVEC. R. Náplň práce ICT metodika. ICT metodik, 2007. 
http://www.metodik.cz/view.php?nazevclanku=napl%F2-prace-ict-metodika&cisloclanku=2007040005 

IMyšlení [online]. JČU ČB: JČU ČB, c2018 [cit. 2020-09-10]. Dostupné z: https://imysleni.cz/ 

Badatelská výuka [online]. TEREZA, vzdělávací centrum: TEREZA, vzdělávací centrum, c2012-2020 [cit. 2020-
09-10]. Dostupné z: http://badatele.cz/cz 

Webináře NPI [online]. NPI ČR: NPI ČR, c2019-2020 [cit. 2020-09-10]. Dostupné z: 
https://www.projektsypo.cz/webinare.html 

Distanční výuka [online]. Microsoft: Microsoft, c2020 [cit. 2020-09-10]. Dostupné z: 
https://education.microsoft.com/cs-cz/resource/1a664892 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8013/ICT-METODIK-ICT-KOORDINATOR.html
http://www.metodik.cz/view.php?nazevclanku=napl%F2-prace-ict-metodika&cisloclanku=2007040005
https://imysleni.cz/
http://badatele.cz/cz
https://www.projektsypo.cz/webinare.html
https://education.microsoft.com/cs-cz/resource/1a664892


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu ICT asistentská pedagogická praxe 

Typ předmětu  dop. ročník /semestr 1/LS/2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 25 dní kreditů 7 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexivní schůzka s metodikem praxe po jejím ukončení. 
Předložení a schválení pedagogického deníku – dokumentu obsahujícího datum, čas návštěv a přehled 
materiálů, dokumentujících obsah činnosti (fotografie, ukázky prací svěřenců apod.). 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Reflexe, konzultace 

Vyučující 

 

Stručná anotace předmětu 

ICT asistentskou praxi je možno konat na školách formou pravidelné docházky každý týden, příp. formou 
projektu nebo bloku výuky podle potřeb školy. Student se zapojí do řešení běžných provozních záležitostí jako 
asistent učitele, školní ICT specialista, ICT koordinátor, seznámí se hlouběji s obsahem profese učitele, 
pomáhá učitelům při přípravě na počítačem podporované vyučování, opravě žákovských prací, případně 
zastupuje učitele (pod odborným vedením). 
Student si sám vybere školu, svůj výběr konzultuje s metodikem praxe. Student školu během roku pravidelně 
navštěvuje, přímo spolupracuje s konkrétním učitelem, kterým je veden. Obsahem praxe je sledování chodu 
školského zařízení, metod a forem práce, získávání vědomostí a učitelských dovedností. Student o své praxi 
vede deník, který spolu s potvrzením od zodpovědné osoby z dané školy předloží po absolvování praxe 
metodikovi praxe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. 
Praha: Grada. 
Petty, G. (2013)  Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Inkluzivní vzdělávání a počítačem podporovaná výuka 

Typ předmětu 
PZ  

dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích 
Seminární práce 
Projekt 

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti se v předmětu seznámí se jednotlivými specifiky práce s digitálními zařízeními u postižených a 
sociálně vyloučených dětí.  V závěrečném projektu vytvoří studenti digitální didaktickou pomůckou určenou 
k inkluzivnímu vzdělávání. 
Obsah: 

- Seznámení se základními pojmy inkluzivního vzdělávání 
- Rozvoj mentálně postižených žáků pomocí digitálních zařízení 
- Rozvoj tělesně postižených žáků pomocí digitálních zařízení 
- Rozvoj sociálně vyloučených žáků pomocí digitálních zařízení 
- Exkurze do zařízení pracujícího se tělesně, nebo mentálně postiženými žáky 
- Exkurze do zařízení pracujícího se sociálně vyloučenými žáky 
- Evaluace exkurze, diskuze nad získanými zkušenostmi 
- Projekt – týkající se využití digitálních technologií při práci s mentálně nebo tělesně postiženými 

dětmi, případně se sociálně vyloučenými žáky 
- Projekt – týkající se využití digitálních technologií při práci s mentálně nebo tělesně postiženými 

dětmi, případně se sociálně vyloučenými žáky 
- Zhodnocení projektů, Evaluace předmětu  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Švarcová, Iva: Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha, Portál, 2000. 

Tomická, Václava: Vybrané kapitoly k integraci ve školství. Liberec, TUL, 2002. 

Středa, Leoš, Marádová, Eva, Zima, Tomáš: Vybrané kapitoly o zdraví. Pedagogická fakulta UK Praha, 2010. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jednodeskové počítače C 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

-/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na cvičeních a realizovat praktický projekt  

Garant předmětu Ing. Michal Šerý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Cvičící, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Jednočipové počítače micro:bit 
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou jednočipových počítačů pro výuku 
programování. Jako výchozí bude využita platforma micro:bit. Pomocí praktických úloh se studenti naučí 
propojit desku micro:bit s vybranými vstupními a výstupními periferiemi a komunikačními sběrnicemi. 
 
Sylabus: 

1. Úvod do mikroprocesorové techniky. 
2. Programování mikrokontrolérů pomocí blokových jazyků. 
3. micro:bit MakeCode. 
4. Komunikace zařízení po sběrnici, přerušení. 
5. Digitální I/O: ovládání LED diod, tlačítko. 
6. Měření teploty. 
7. Rádiové propojení dvou micro:bitů. 
8. Řízení displeje. 
9. Ovládání senzorů. 
10. RGB dioda, motor. 

11.– 13. Praktický projekt 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Pech, J., Pršala, J., Vaníček, J., Novák, M. Robotika pro základní školy: programujeme micro:bit pomocí 
Makecode. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2021. ISBN  978-80-7394-851-1 
Dostupné z: https://imysleni.cz/ucebnice/18-robotika-pro-zakladni-skoly-programujeme-micro-bit-pomoci-
makecode 
Doporučená: 
Pech, J., Novák, M. Robotika pro střední školy: programujeme Micro:Bit pomocí Pythonu. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2020 
Dostupné z: https://imysleni.cz/ucebnice/robotika-ucebnice-pro-stredni-skoly-micro-bit 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jednodeskové počítače D 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

-/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Realizace praktického projektu. 
Představení a obhajoba vytvořeného projektu v rámci kolokvia. 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Cvičící, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Využití jednodeskových počítačů pi-TOP ve výuce 
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou využití jednodeskových počítačů ve výuce. Jako 
výchozí je využita platforma pi-TOP. Pomocí praktických úloh se studenti naučí propojit systém pi-TOP 
s vybranými vstupními i výstupními periferiemi a prohloubí si své kompetence v oblasti programování. 
V rámci závěrečného projektu studenti vytvoří rozsáhlejší úlohu, která bude založena na použití platformy pi-
TOP a která bude správná z technického i pedagogického hlediska. 
 
1. Úvod do platformy pi-TOP. Použití GPIO portu. 
2. Programování mikrokontroléru pomocí jazyka Python. Knihovny pro komunikaci s GPIO portem a 
vybranými rozšiřujícími deskami. 
3. Digitální vstupní periferie. Tlačítko, reakce na stisk tlačítka.  
4. Digitální výstupní periferie. LED diody, bzučák a jejich ovládání.  
5. – 6. Zvukový výstup, generování zvuku pomocí syntetizátoru. 
7. – 8. Analogové vstupní periferie. Zvukové, světelné a teplotní čidlo, sonar, jejich zapojení a použití hodnot 
jimi změřených.  
9. – 10. Světelná LED matice pi-TOP Pulse. Programování her za použití této matice. 
11. Návrh praktického projektu. 
12. – 13. Realizace praktického projektu. 
14. Představení a obhajoba vytvořených projektů. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

UPTON, E., HALFACREE, G. Raspberry Pi: Uživatelská příručka. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 
2016. ISBN 978-8025148198. 

Doporučená: 

MCMANUS, S., COOK, M. Raspberry Pi For Dummies. 3rd edition.  Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2017. 
ISBN 978-1119412007. 

ELKNER, J. et al. Učíme se programovat v jazyce Python 3. 2013.  
Dostupné z: http://howto.py.cz/index.htm 

SUMMERFIELD, M. Python 3: Výukový kurz. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2737-7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

http://howto.py.cz/index.htm


Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Laboratoř internetu věcí 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Tvorba didaktického softwaru 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vytvoření software umožňujícího interakci s vybraným elektronickým zařízením pomocí SDK či API. 
Představení a obhajoba vytvořeného software v rámci kolokvia. 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je seznámit studenty s vytvářením software, prostřednictvím něhož lze komunikovat s vybraným 
elektronickým zařízením (např. DSLR fotoaparátem) a ovládat jej. Studenti si v rámci kurzu prohloubí své 
dosavadní programátorské dovednosti a obohatí je o schopnost pracovat s SDK a API.  
 
Obsah: 

• Výběr zařízení, pro nějž student vytvoří komunikující software (v současné době je k dispozici 
humanoidní robot NAO, dron DJI Phantom, DSLR fotoaparát Canon, robotická koule Sphero). 

• Detailní seznámení s vybraným zařízením a jeho ovládáním. 

• Seznámení s SDK či API umožňujícím komunikaci s daným zařízením. Studium dokumentace daného 
SDK či API. 

• Tvorba a průběžné testování software umožňujícího komunikaci s daným zařízením. 

• Představení vytvořeného software. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Studijní literatura bude doporučena individuálně dle vybraného zařízení 

Doporučená: 

Cripps, P., Eeles, P. Architektura softwaru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 9788025130360. 
Wiegers, K. E. Požadavky na software: Od zadání k architektuře aplikace. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 
978-80-251-1877-1. 
Gunderloy, M. Z kodéra vývojářem: Nástroje a techniky pro opravdové programátory. Brno: Computer Press, 
2007. ISBN 978-80-251-1517-6. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Mobilní programování 

Typ předmětu 
PZ  

dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Objektové programování II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích 
Seminární práce 
Projekt 

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz navazuje na předchozí kurzy zaměřené na programování. V kurzu se student prakticky seznámí se 
specifiky programování mobilních dotykových zařízení. V závěrečném projektu pak prokáže svou schopnost 
prakticky aplikovat získané znalosti a dovednosti. 
Obsah: 

1. Úvod do vývoje a specifik mobilní platformy Android  
2. Základy mobilního uživatelského rozhraní 
3. Architektura a SDK platformy Android 
4. Notifikace 
5. Seznamy 
6. Práce s daty a databází 
7. Vstup/výstup 
8. Práce s mapou 
9. Práce na pozadí 
10. Nasazení aplikace do obchodu Google Play 
11. Projekt 
12. Projekt 
13. Vyhodnocení projektu. Evaluace předmětu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

LACKO, Ľuboslav, 2017. Mistrovství - Android. Brno: Computer Press. Mistrovství. ISBN 978-80-251-4875-4. 

Doporučená: 

HERODEK, Martin, 2014. 333 tipů a triků pro Android: [sbírka nejužitečnějších postupů a řešení]. Brno: 
Computer Press. ISBN ISBN978-80-251-4310-0. 

GOOGLE, I. Android Developers Guide.  [online]. 2011. URL: http://developer.android.com/guide/index.html. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

http://developer.android.com/guide/index.html


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Objektové programování II 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26c kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích (nejméně 80 %).  
Úspěšné zvládnutí 3 testů v průběhu semestru (potřeba v součtu získat alespoň 50 % bodů; bez opravných 
pokusů).  
Vypracování semestrálního projektu (ů). 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, cvičící, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Druhá část kurzu objektově orientovaného programování, která je zaměřena především na seznámení se 
s často používanými knihovnami tříd, které umožňují pracovat s kolekcemi objektů, s datovými toky 
a umožňují vytvářet aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Kurz zahrnuje rovněž výklad a použití 
pojmů dědičnost, polymorfismus a dalších rysů objektově orientovaného programovacího jazyka, kterými 
jsou rozhraní, abstraktní třídy, vnitřní třídy a výjimky. Studenti se seznamují i s často používanými návrhovými 
vzory a se základními technikami objektově orientované analýzy a designu. 
Obsah: 
 1. Abstrakce. Abstraktní metody a abstraktní třídy. Rozhraní.  
2. Tvorba grafického uživatelského rozhraní.  
3. 2D objekty. Vykreslování rovinných útvarů. Používání barev a práce s fonty. Vykreslování obrázků.  
4. Výjimky. Zachycování a ošetřování výjimek a zotavení.  
5. Kolekce. Přehled různých typů kolekcí. Řazení, vyhledávání.  
6. Generické programování. Generické třídy a metody. Dědičnost pro generické typy  
8. Datové toky. Datové toky znakové a bytové. Objektové datové toky. Komprimované datové toky.  
9. Databáze - připojení, realizace základních DB operací. Mapování ER modelu.  
10. Design aplikací. Datová a funkční analýza a design. Dokumentace.  
11. Návrhové vzory  
12. Případové studie. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
PECINOVSKÝ, Rudolf. OOP - Learn Object Oriented Programming and Thinking. Tomas Bruckner Publishing, 
2013. ISBN 978-80-904661-9-7. 
Doporučená:  
BORY, P. C#. Brno, 2016. ISBN 978-80-251-4686-6.  

C# programming guide (Microsoft)  

STELLMAN, A., GREENE, J. Head First C#. USA, Sebastopol, 2013. ISBN 978-1449358846.  

FREEMAN, Eric, Elisabeth ROBSON, Kathy SIERRA a Bert BATES. Head First design patterns. Sebastopol, CA: 
O'Reilly, 2004. ISBN 9780596007126.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Počítačová kriminalita (Kybernalita) UAI/717 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 13c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška 

Garant předmětu Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení přednášek, zkoušející, konzultace (50%) 

Vyučující 

Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (50%) 
Ing. Petr Břehovský (50 %)  
 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je probrat základní principy počítačových útoků a obranu proti nim. 
 
1. Shrnutí právních aspektů neoprávněných činností v prostředí informačních systémů. 
2. Typy a formy útoků, jejich příznaky a možnosti obrany včetně jejich praktické aplikace. 
3. Útoky na WEB servery a aplikace včetně procvičení. 
4. Odposlechy dat na síti. 
5. Malware, jeho charakteristika, jak se mu bránit a jeho dopady. 
6. Bezpečnost WiFi sítí (MAC filter, WEP, WPA2/3, IEEE 802.1x). 
7. Anonymní komunikace, digitální stopa prohlížeče. 
8. Zásady bezpečného chování v Internetu. 
9. Osvojení základních bezpečnostních nástrojů a bezpečného chování na internetu. 
 
Obsah cvičení: Praktická demonstrace jednotlivých útoků a postupů a obrana proti nim. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
KOLOUCH, Jan, 2016. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o. CZ.NIC, 14. ISBN 978-80-88168-18-8. 

MCCLURE, Stuart, SCAMBRAY, Joel a KURTZ, George, 2003. Hacking bez tajemství. 3. vyd. Brno: Computer 
Press. 612 s. ISBN 80-722-6948-8. 

ERICKSON, Jon, 2009. Hacking - umění exploitace. 5. dopl. vyd. Brno: Zoner Press. 544 s. Encyklopedie Zoner 
Press. ISBN 978-80-7413-022-9. 

MCCLURE, Stuart, SHAH, Saumil a SHAH, Shreeraj, 2003. WEB HACKING - Útoky a obrana. Praha: SoftPress. 448 
s. ISBN 80-86497-53-4. 

 
Doporučená: 
SZOR, Peter, 2006. Počítačové viry. Brno: Zoner Press. 608 s. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 80-86815-04-8. 
HUSEBY, Sverre H., 2006. Zranitelný kód. Brno: Computer Press. 208 s. ISBN 80-251-1180-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktikum pedagogického a psychologického výzkumu 

Typ předmětu  
PZ  
 

dop. ročník / 
semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Prezentace seminárního výzkumu 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (50%) 

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (50 %) 
Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seznámení se s hlavními přístupy k výzkumu pedagogických a pedagogicko psychologických problémů. 
Základní metodologická rozvaha o výzkumném problému, výzkumných otázkách a vhodných designech. 
Hlavní designy kvantitativního a kvalitativního výzkumu. 
Seznámení se s designem konkrétního výzkumu.  
Studium relevantních metod výzkumu. 
Realizace výzkumných procedur. 
Podíl na zpracování dat.. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál. 
Hendl, J. (2015). Přehled statistických metod   Analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál. 
 
Doporučená: 
Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha, Portál. 

Chrastina, J. (2015). Případová studie - metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Programování webu I 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr -/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Realizace závěrečného projektu dle zadání 

Garant předmětu PhDr. Milan Novák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

PhDr. Milan Novák, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seznámení s možnostmi tvorby výukových aplikací podle e-learningových norem SCORM a IEEE. Seznámení s 
pokročilejšími vlastnostmi jazyka HTML5 / CSS3 a asynchronního skriptování AJAX, které poskytují moderní 
řešení za účelem tvorby multimediálních výukových celků s aplikací na internet. Důraz bude kladen na 
metodologii tvorby multimediálních, interaktivních výukových materiálů s přihlédnutím k široké škále druhů 
prezentačních zařízení. 
Obsah kurzu: 

1. Opakování základních principů. Úvod do HTML5, přehled změn a novinek. 
2. Problematika cross-browser compatibility, formulářové prvky. 
3. Úvod do technologie CSS3, selektory. 
4. Responsive design / media queries. 
5. CSS Transforms, Transitions, Animations. Technologie @font-face, související efekty. 
6. JavaScript a jeho klíčové koncepty, frameworky, DOM. 
7. CSS preprocesory – scss, less. 
8. Ajax, XHR, HTTP, JSON a další transportní formáty. 
9. Události, asynchronní zpracování. 
10. HTML5 Canvas. 
11. React, Angular – použití a porovnání. 
12. Hybridní aplikace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
CASTRO, Elizabeth a Bruce HYSLOP. HTML5 a CSS3: názorný průvodce tvorbou WWW stránek. Brno: 
Computer Press, 2012. ISBN 9788025137338. 

LEX, Jiří. Začínáme s Moderním Webem. 1. Praha: KKnihy.cz, 2016. ISBN 978-80-88061-87-8. 

ŽÁRA, Ondřej. JavaScript: programátorské techniky a webové technologie. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 
9788025145739. 

Doporučená: 
GUCKENHEIMER, Sam a Juan J. PEREZ. Efektivní softwarové projekty. Brno: Zoner Press, [2007]. Encyklopedie 
Zoner Press. ISBN 978-80-86815-62-6. 

GASSTON, Peter. Moderní web. Přeložil Ondřej BAŠE. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 9788025143452. 

Artemij Fedosejev. React.js Essentials. Packt Publishing Limited, 2015. ISBN 9781783551620. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Programování webu II 

Typ předmětu 
PZ 

dop. ročník / 
semestr 

-/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Návrh a vytvoření frontendové aplikace v jazyce JavaScript. 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je osvojení si tvorby komplexnějších aplikací v jazyce JavaScript.  
Obsah:  

• Prostředky a způsob zápisu jazyka, vizualizace, začlenění do HTML, reakce na události.  

• Používání proměnných, tvorba a používání polí, funkcí.  

• Větvení, cykly, ovládání oken, datum a čas.  

• Formuláře a jejich ošetření.  

• Regulární výrazy.  

• Kultura psaní zdrojového kódu - odsazení, zalamování, nazývání proměnných, psaní komentářů.  

• Znovupoužitelnost kódu a tvorba procedur.  

• Základy objektového programování.  

• Kreslení pomocí značky canvas z HTML5. Interaktivní aplikace založené na využití canvas. 

• Knihovna jQuery a její využití. 

• Minifikace JS souborů. Využití verzovacích systémů při vývoji aplikací. 

• Představení vytvořené aplikace. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Yank, K., Adams, C.  Začínáme s JavaScriptem: Základy programování, webové formuláře, DOM a Ajax. Brno: 
Zoner Press, 2009. ISBN 8086815947. 

Doporučená: 
Janovský, D. Jak psát web. 2019. Dostupné z: https://www.jakpsatweb.cz/ 

JavaScript. In: Tvorba-webu.cz. 2008. Dostupné z: https://www.tvorba-webu.cz/javascript/ 

Hassman, M. Začínáme s HTML5 canvasem. In: Zdroják..cz. 2009. Dostupné z: 
https://www.zdrojak.cz/clanky/zaciname-z-html5-canvasem/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Programování webu III 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr -/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vytvoření a odladění webové aplikace využívající objektového modelu PHP a pracující s databází 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.  (50 %) 
RNDr. Hana Havelková (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

PHP 
Cílem je seznámení s tvorbou interaktivních www stránek pomocí technologií dynamického programování na 
internetu. Základ tvoří jazyk PHP 5, který poskytuje rychlý a výkonný nástroj pro realizaci středně náročných 
projektů s možností široké aplikace. Součástí kurzu je i základ správy a práce s databázovým systémem 
MySQL. Při seznamování s technologií dynamického programování bude kladen důraz na poslední trendy 
v oblasti přístupnosti, validity, kompatibility, aplikace trendů SEO a pravidel W3C. 
Obsah: 

1. Přehled dynamických technologií, instalace PHP, MySQL 
2. Návrh zvoleného modulárního systému (Case, UML)  
3. Pole, cykly, podmínky  
4. Funkce, objektový model PHP 
5. Přístup k databázím 
6. Práce s databází 
7. Využití společného kódu  
8. Metody šablonovacích systémů  
9. Výjimky  
10. Práce na aplikaci 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Welling, L., Thomson, L. PHP a MySQL. Kompletní průvodce vývojáře.. Brno: ComputerPress, 2017. 
 ISBN 9788025148921 
Doporučená: 
Interval [online]. Zoner software, s.r.o..  
Maslakowski, M. Naučte se MySQL za 21 dní.. Computer Press, 2001.  
Lane, D. - Williams, H., E. PHP a MySQL Vytváříme webové databázové aplikace. Brno: Computer Press, 2002.  
ISBN 80-7226-760-4 
PHP [online]. Open Source Community.  
Castagnetto. PHP programujeme profesionálně. 2., opr. a aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 
ISBN 80-7226-310-2 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná reflektovaná pedagogická praxe 

Typ předmětu  dop. ročník /semestr 1/LS/2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14 dní + 0p + 13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Před vlastním výstupem kontrola příprav na hodinu. 
Pravidelné rozbory ihned po ukončení vyučovací hodiny. 
Typická témata rozboru: příprava na vyučovací hodinu, použité softwarové aplikace a prezentace, motivace, 
cíle výuky a kontrola jejich dosažení, žákovská chyba a její detekce, vedení vyučovací hodiny, vedení 
projektové výuky, příprava a údržba počítačové učebny. 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, reflexe, konzultace (100 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti vykonají průběžnou pedagogickou praxi na fakultních školách v Českých Budějovicích během 
jednoho semestru. Po úvodních násleších pracují studenti ve skupinách, ve výuce se střídají, každý student 
připraví a odučí několik vyučovacích hodin v počítačové učebně pod vedením odborného učitele. 
Studenti se zúčastňují všech náslechů, výstupů a rozborů. Vypracovávají řádné písemné přípravy na každou 
jimi vedenou hodinu, vlastní výuku řádně odučí. Jsou aktivní při rozborech hodiny. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 

Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 

 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. 
Praha: Grada. 

Petty, G. (2013)  Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Diplomová práce I 

Typ předmětu 
 

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce zabývající se cíli a metodikou zamýšlené diplomové práce, prezentace cílů a metodiky 
zamýšlené diplomové práce, aktivní docházka 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem je připravit studenta v teoretické i praktické rovině na tvorbu a řádné odevzdání kvalifikační práce. 
Součástí je společná výuka, individuální konzultace s vedoucím semináře a vedoucím práce. 
1. Odborné nároky na práci. Struktura práce. 
2. Cíle práce. 
3.-4. Metoda práce. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, způsob realizace výzkumu. 
5.-6. Pravidla citování cizích prací. Tvorba citačních záznamů. 
7.-8. Tvorba literárního přehledu. 
9. Formální úprava závěrečných prací. Typografie. 
10.-12. Návštěva setkání, kde studenti vyššího ročníku představují průběh své práce. 
13.-14. Studentské prezentace – představení cílů a metodik jejich diplomových prací. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

SYNEK, M. a H. SEDLÁČKOVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: 
Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1212-9. 

Doporučená:  
FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 
2002. ISBN 80-86292-05-3. 

BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů. Brno, 2011. Dostupné z: 
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf 

FIRSTOVÁ, Z. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Plzeň: Západočeská univerzita 
v Plzni, 2011. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/ 

POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998. Dostupné z: 
http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://sites.google.com/site/novaiso690/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Diplomová práce II 

Typ předmětu 
 

dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita – Diplomová práce I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Prezentace průběhu vytvářené diplomové práce, aktivní docházka 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem je připravit studenta v teoretické i praktické rovině na tvorbu a řádné odevzdání kvalifikační práce. 
Součástí je společná výuka, individuální konzultace s vedoucím semináře a vedoucím práce. 
1.-2. Pravidla obhajob prací. 
3.-4. Zásady přípravy prezentací pro obhajobu. 
5.-14. Studentské prezentace – představení průběhu jejich diplomových prací – a následná diskuze. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

SYNEK, M. a H. SEDLÁČKOVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: 
Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1212-9. 

Doporučená:  
FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 
2002. ISBN 80-86292-05-3. 

POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998. Dostupné z: 
http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Souvislá reflektovaná pedagogická praxe 

Typ předmětu  dop. ročník /semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny + 0p + 13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexivní schůzka s metodikem praxe po jejím ukončení. 
Předložení hodnocení uvádějícího učitele na škole. 
Předložení a schválení pedagogického deníku – dokumentu obsahujícího datum, čas návštěv a přehled 
materiálů, dokumentujících obsah činnosti (přípravy k výuce, softwarové aplikace, prezentace apod.). 

Garant předmětu PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, reflexe, konzultace (100 %) 

Vyučující 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Student vykoná souvislou pedagogickou praxi na zvolené škole. Během praxe je student plně přítomen ve 
škole v roli učitele, vyučuje a koná předepsané náslechy, účastní se života školy. 
Student se zúčastňují předepsaných náslechů, připraví si a odučí stanovený počet vyučovacích hodin, provádí 
rozbory své výuky s dohlížejícím kmenovým učitelem školy. Vypracovává řádné písemné přípravy na každou 
jím vedenou hodinu, vlastní výuku řádně odučí. Student se účastní dalších aktivit - porady a pedagogické 
konference, dozory, rodičovské schůzky a další školní akce. Splnění těchto požadavků potvrzuje a hodnotí 
uvádějící učitel školy v hodnocení praxe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 

Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 

 

Doporučená: 

Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. 
Praha: Grada. 

Petty, G. (2013)  Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teoretická informatika IV 

Typ předmětu 
ZT  

dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Získání potřebného počtu bodů v průběhu semestru za malé semestrální práce zaměřené na probíranou 
problematiku, vypracování seminárního projektu 

Garant předmětu Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA (100%) 

Stručná anotace předmětu 

Teoretické základy informatiky 
Předmět je zaměřen na seznámení s teoretickými základy informatiky – na základní pojmy a metody 
souvisejícími s teorií informace a konečnými automaty a jazyky. Cílem předmětu je poskytnout teoretický 
aparát jako základ k pochopení faktů, vztahů a metod v dalších odborných předmětech. Studenti získají 
přehled o základních pojmech teorie informace s důrazem na aplikace např. entropie v různých oblastech 
informatiky (např. kódování). Dále studenti získají přehled v oblasti teorie jazyků a automatů. Cvičení 
předmětu jsou zaměřena zejména na zvládnutí vybraných postupů a metod.  
 
Sylabus: 

1. Úvod do teorie informace a informatiky. 
2. Informace a její zdroj, entropie, vlastnosti informační entropie. 
3. Signál, komunikace, komunikační řetězec, Shannonovy věty o přenosu informace 
4. Kódování informací, efektivní kódování. 
5. Jazyky a regulární výrazy 
6. Konečné automaty 
7. Formální gramatiky, regulární gramatiky 
8. Bezkontextové gramatiky a jazyky 
9. Zásobníkový automat 
10. Turingův stroj 
11. Turingova hypotéza a pojem algoritmu 
12. Meze možností algoritmických výpočtů, problém zastavení Turingova stroje 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

VANÍČEK, J. a kolektiv. Teoretické základy informatiky. Praha: Alfa, 2007. 

MAREŠ, M. Základy teorie informace: Zdroje informace a její měření. České Budějovice: JČU, 2011. 

MAREŠ, J. Jazyky, gramatiky a automaty. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 

Doporučená: 

LINZ, P. An introduction to formal languages and automata. 4th ed. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett 
Publishers, c2006. 

JANČAR, P. Teoretická informatika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2008. 

CHYTIL, M. Automaty a gramatiky. Praha: SNTL, 1984. 



ROBIC, F. A real Turing machine. The Alan Turing Year[online]. 2012 [cit. 2015-01-27]. 
Dostupné z:http://www.turing2012.fr/?p=530&lang=en 

 
E-learningové kurzy:  Veškeré studijní materiály jsou přístupné ve výukovém systému PF: 
http://moodle.pf.jcu.cz 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tvorba didaktického softwaru 

Typ předmětu 
PZ  

dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 39s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kolokvium Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vytvoření didaktického software použitelného ve výuce. 
Představení a obhajoba vytvořeného software v rámci kolokvia. 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je naučit studenty rozumět specifikům didaktického software a naučit je vytvářet didaktický 
software, který bude kvalitní nejen z technického, ale i pedagogického hlediska. Studenti pracují na projektu, 
kde uplatní dřívější programátorské i pedagogické znalosti a zdokonalí se ve schopnosti vytvářet software od 
analýzy požadavků až po nasazení v praxi. 
 
1. Metodiky softwarového vývoje. 
2. - 3. Didaktický software, jeho specifika a klasifikace. 
4. - 5. Analýza požadavků zákazníka. Rozlišení technických a pedagogických aspektů. 
6. - 7. Design software s ohledem na pedagogickou a technickou správnost. 
8. Implementace software.  
9. Alfa testování. Ladění software. 
10. Nasazení software. Možné problémy během nasazení software. 
11. Zisk zpětné vazby během beta testování software. Údržba software. 
12. - 13. Evaluace projektu.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Cripps, P., Eeles, P. Architektura softwaru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 9788025130360. 
Herout, P. Testování pro programátory. České Budějovice: Kopp, 2016. ISBN 978-80-7232-481-1. 
Doporučená: 
Brestenská, B., Čipková, E., Gálik, Z., Hrušecká, A., Hrušecký, R., Kalaš, I., Karolčík, Š., Kubincová, Z., Lehotská, 
D., Mandíková, K., Melišová, K. Klasifikácia a hodnotenie edukačného softvéru. 2005 

Wiegers, K. E. Požadavky na software: Od zadání k architektuře aplikace. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 
978-80-251-1877-1. 

Gunderloy, M. Z kodéra vývojářem: Nástroje a techniky pro opravdové programátory. Brno: Computer Press, 
2007. ISBN 978-80-251-1517-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Umělá inteligence 

Typ předmětu 
ZT 

dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 0s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška s písemnou přípravou, řešení příkladů a případových situací. 

Garant předmětu Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy využívanými v umělé inteligenci a inteligentních 
systémech. K těmto principům patří logické dokazování, rozhodování, hledání, učení a komunikace, 
matematika neurčitosti, algoritmy a jejich komplexita, reprezentace a interpretace znalostí v umělé 
inteligenci, strojové učení, hraní her, expertní systémy, porozumění přirozenému jazyku, počítačové vidění, 
robotika, agenty, modely lidské mysli, filozofické a sociologické aspekty umělé inteligence. 
Témata přednášek: 

1. Úvod do oboru 
2. Znalosti v umělé inteligenci 
3. Logické dokazování 
4. Fuzzy inference, rozhodování 
5. Algoritmy prohledávání a strojového učení  
6. Hraní her 
7. Expertní systémy 
8. Porozumění přirozenému jazyku 
9. Počítačové vidění 
10. Agenty 
11. Modely lidské mysli 
12. Filozofické a sociologické aspekty umělé inteligence 
13. Robotika. Současné metody umělé inteligence 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
Ready For AI [online]. MA: Ready For AI, 2019 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: https://readyforai.com/ 
RUSSELL, Stuart J. a Peter NORVIG. Artificial intelligence: a modern approach. 3rd ed. Harlow: Pearson 
Education, c2014. ISBN 978-1-29202-420-2. 
 
Doporučená: 
BERKA, Petr. Inteligentní systémy. V Praze: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1436-9 
GOODFELLOW, Ian. Deep learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Adaptive computation and machine 
learning series. ISBN 978-0-262-03561-3. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce diplomové práce 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

termín 
odevzdání 
práce 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 
Seminář Diplomová práce I 
Seminář Diplomová práce II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Předložení hotové diplomové práce; korektury a závěrečná redakce diplomové práce 

Garant předmětu vedoucí DP 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

Vedoucí diplomové práce 

Stručná anotace předmětu 

1. Předložení hotové diplomové práce ke kontrole vedoucímu práce. 
2. Vypracování definitivní verze diplomové práce. 
3. Ve stanoveném termínu v souladu s harmonogramem studijního roku odevzdání diplomové práce: 
  - v elektronické formě jako soubor PDF do STAGu, 
  - v tištěné formě na sekretariát katedry. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG. Pedagogická 
fakulta JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. Dostupné z: 
https://www.pf.jcu.cz/documents/pokyny-el_podoba_zaverecnych_praci.php 

Kvalifikační práce - titulní strana. Pedagogická fakulta JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, 2013. Dostupné z: https://www.pf.jcu.cz/education/kvalifikacni_prace-titul.php 

Doporučená:  
Manuál jednotného vizuálního stylu JU v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, 2012. Dostupné z: http://www.jcu.cz/o-univerzite/pro-zamestnance/jednotny-vizualni-
styl-univerzity/manual-vizualniho-stylu/manual_JU.pdf/@@download/file/manual_JU.pdf 

SYNEK, M. a H. SEDLÁČKOVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: 
Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1212-9. 

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 
2002. ISBN 80-86292-05-3. 

BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů. Brno, 2011. Dostupné z: 
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf 

FIRSTOVÁ, Z. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Plzeň: Západočeská univerzita 
v Plzni, 2011. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/ 

POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998. Dostupné z: 
http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

Přehled personálního zabezpečení Učitelství informatiky pro 2. 

stupeň ZŠ - jednooborové studium 

doc. Ing. Beránek Ladislav CSc., MBA 

Ing. Břehovský Petr 

Mgr. Dobiáš Václav, Ph.D. 

RNDr. Havelková Hana 

Mgr. Klofáč Patrik 

Mgr. Mikeš Radovan 

Mgr. Bc. Mrhálek Tomáš 

PhDr. Novák Milan, Ph.D. 

PaedDr. Pexa Petr, Ph.D. 

prof. PaedDr. Stuchlíková Iva, CSc. 

Ing. Šerý Michal, Ph.D. 

Mgr. Šimandl Václav, Ph.D. 

doc. PaedDr. Vaníček Jiří, Ph.D. 

Ing. Vohnout Rudolf, Ph.D. 

Mgr. Vochozka Vladimír, Ph.D. 

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium 

Jméno a příjmení Ladislav Beránek Tituly doc., Ing., CSc., MBA 
Rok narození 1957 typ vztahu k VŠ pp rozsah 57 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 17 do kdy N 

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

   

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

Bezpečnost informačních systémů – garant, vedení přednášek, seminářů, konzultace (100 %) 
Teoretická informatika IV – garant, vedení přednášek, seminářů, zkoušející, konzultace (100 %) 
Umělá inteligence – garant, vedení přednášek, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

ČVUT Praha, Automatizované systémy řízení, ukončení 1983 
ČVUT Praha, 4 roky – interní doktorand, ukončení doktorského studia v roce 1987 v oboru Automatizované 
systémy řízení 
Studium MBA na Nottingham University – ukončeno v roce 2000 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

ČSAV, Brno, 3 roky – výzkumný pracovník;  
VUT Brno, 4 roky – odborný asistent;  
Jihočeská plynárenská, České Budějovice, 6 let;  
Hewlett-Packard, Praha, 2 roky;  
ČSOB, Praha 1 rok  
1996-dosud Pedagogická fakulta JU (různé typy úvazků na Katedře informatiky PF – od 1996 částečný úvazek, 
2004-2008 plný úvazek, od AR 2008/2009 částečný úvazek),  
Od AR 2008/2009-dosud Ekonomická fakulta JU – odborný asistent, od roku 2012 docent na Katedře 
informatiky. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 57 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 26 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 

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

bez autocitací 
Systémové inženýrství a informatika 2012 Univerzita H. Králové WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 55 44 15 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• BERANEK, L.; REMES, R. (2021) The Use of a Game Theory Model to Explore the Emergence of 
Core/Periphery Structure in Networks and Its Symmetry. Symmetry, roč. 13, č. 7, s. 1214. 
https://doi.org/10.3390/sym13071214. (podíl 75%) 

• BERANEK, L.; REMES, R. (2020) Distribution of Node Characteristics in Evolving Tripartite Network. 
Entropy, roč. 22, č. 3, s. 263; https://doi.org/10.3390/e22030263. https://www.mdpi.com/1099-
4300/22/3/263. (podíl 75%) 

• KNIZEK, J., BERANEK, L., BOUCHAL, P., VOJTESEK, B., NENUTIL, R., KUBA, M., PAVLISKA, L., PROCHAZKA, 
V. (2017) Computation of Kovanic’s expectedness distributions with the help of parallel computing – 
basic version (with special references of health and environment). International Journal of Ecological 
Economics and Statistics, roč. 38, č. 1, s. 97-119. (30%)  



• BERÁNEK, L. (2018) An empirical investigation of factors that influence commitment and active 
participation in in-house affiliate marketing network, International Journal of Electronic Business, roč. 
14, č. 3, s. 189-211. 

• KNÍŽEK, J., BERANEK, L., BOUCHAL, P., VOJTESEK, B., NENUTIL, R., KUBA, M., PAVLISKA, L., PROCHAZKA, 
V. (2017) Computation of kovanic’s expectedness distributions with the help of parallel computing – 
basic version (with special references of health and environment). International Journal of Ecological 
Economics and Statistics, roč. 38, č. 1, s. 97-119. (30%) 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• BERÁNEK, L. (2014). Uncertain Reasoning for Detection of Selling Stolen Goods in Online Auctions 
Using Contextual Information [online]. In Advances in Decision Sciences [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: 
<http://www.hindawi.com/journals/ads/2014/891954/>.  

• Beranek, L. Risk Analysis Methodology Used by Several Small and Medium Enterprises in the Czech 
Republic. Information Management & Computer Security, 2011, Vol. 19, No. 1, s. 42-52 

• BERÁNEK, L. Estimation of ground truth from multiple sources. In: Mendel 2013: 19th international 
conference on soft computing: June 26-28, 2012, Brno, Czech republic. 1st ed. Brno: Brno University 
of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, s. 326-330. ISBN 978-80-214-4755-4. 

Působení v zahraničí 

University of Manchester Institute of Science and Technology – 1993 – doba pobytu 2 měsíce – práce na 
výzkumném grantu, který byl zaměřen na otázky řízení a simulace v chemickém průmyslu  

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium 

Jméno a příjmení Petr Břehovský Tituly Ing. 

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do kdy 09/24 

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 

Počítačová kriminalita ÚAI/717 – přednášející, cvičící, konzultace (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1984 - 1989 – Ing. - Operační systémy a sítě na Petrohradském institutu jemné mechaniky a optiky.  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1990 – 2006    Český Telecom: Správa výpočetních systémů a sítí 
OSVČ – školení operační systémy UNIX, počítačové sítě TCP/IP, bezpečnost informačních systémů, správa 
infrastruktury ISP 
2006 – dosud   Telefónica Czech republic, O2 CZ, CETIN: Senior specialista bezpečnosti informačních systémů 
Interní auditor ISO 27000. 
2009- dosud     PřF JU 
OSVČ – Penetrační a bezpečnostní testy, školení Bezpečnosti informačních systémů 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 
Počet vedených obhájených diplomových prací:   2   

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
0 
Další publikace k zajišťoaným předmětům:  

• VOHNOUT, R., ŘÍHOVÁ, Z., BŘEHOVSKÝ, P. CASH HOLDINGS PROFITABILITY THRESHOLD MODEL. In 
IDIMT-2014: NETWORKING SOCIETIES - COOPERATION AND CONFLICT. Linz : Universitätsverlag Rudolf 
Trauner, 2014, s. 125-132. (podíl 20%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium 

Jméno a příjmení Václav Dobiáš Tituly Mgr., Ph.D. 
Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Inkluzivní vzdělávání a počítačem podporovaná výuka – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 
Mobilní programování – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Mgr. 2003 – 2008 PF JČU obor učitelství matematiky, počítačů a dílen pro 2. stupeň ZŠ 
Ph.D. 2012 – 2019 Doktorské studium: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání na PF JČU 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008–2010 Učitel na ZŠ Bezno 
2012–2012 Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín 
2012–2017 VŠTE v Českých Budějovicích 
2017–dosud Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, JČU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2 3 0 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

• GUCHENKO, M, SOKHIN, N., LUGOVYJ, O., DOBIÁŠ, V., ČEJKA, J., MIROSLAV, L. Double QoS 
Implementation in the Network Bandwidth Adjustment Task. International Journal of Inteligent 
Engineering & Systems. 2018, 11(1), 20-29. DOI: 10.22266/ijies2018.0228.03. 

• ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The Influence of Teaching Methods on Learners' Perception of E-
safety. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, 253 - 275. 

• ŠIMANDL, V., ŠERÝ, M., DOBIÁŠ, V. Using semantic differential for measuring changes in understanding 
selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. 
Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of 
Mechanical Engeneering, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2. 

• ČEJKA, J., DOBIÁŠ, V., LUDVÍK, M. Optimisation of the line routing using the multi-criteria evaluation 
of alternatives. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash 



disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 
2017, s. 323-333. ISBN 978-80-227-4650-2 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům:  

• DOBIÁŠ, V. Rozdíly v digitální gramotnosti mezi jednotlivými sociálními vrstvami adolescentů končících 
základní školu. Mladá veda. 2017, 5(4), 18-27. ISSN 1339-3189. 

• TAČR TL030oo222 - Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů. 
Spoluřešitel projektu. 2020-2023. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium 

Jméno a příjmení Hana Havelková Tituly RNDr. 

Rok narození 1958 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do kdy 08/22 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 20 do kdy 08/22 

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

   

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

Programování webu III – vedení semináře, konzultace (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1982 – UK Praha, fakulta matematicko-fyzikální – obor matematická analýza (RNDr.) 
1986 – PF JČU České Budějovice – DPS 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1983 – 1984 SOU MH, obchodu a služeb, Suché Vrbné, České Budějovice, učitel matematiky a chemie 
1984 – 2006 Obchodní akademie a Gymnázium, Kaplice, učitel odborných IT předmětů a matematiky 
1997 – 2004 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, odborný asistent 
2005 – 2008 Gymnázium Český Krumlov, učitel matematiky a IT 
2008 – 2009 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, lektor 
2009 – dosud Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• HAVELKOVÁ H. Algorithmic And Application Computer Skills of Secondary School Graduates. Journal of 
Technology and Information [online]. 2017, 9(1), 109-121 [cit. 2018-02-28]. DOI: 10.5507/jtie.2016.017. 
ISSN 1803537X. Dostupné z: http://jtie.upol.cz/doi/10.5507/jtie.2016.017.html 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium 

Jméno a příjmení Patrik Klofáč Tituly Mgr. 

Rok narození 1991 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do kdy 08/23 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp 
rozsah 

20 
do kdy 

08/23 

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

   

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

Aplikovaná informatika VI – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2013-2016: tříleté bakalářské jednooborové studium Informační technologie a e-learning na PF JČ v ČB 
2016-2018: dvouleté navazující dvouoborové studium Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních 
škol 
2018-dosud: doktorské studium Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, PF JČU  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2018–2020: učitel fyziky a informatiky na ZŠ a MŠ Dobrá Voda u ČB. 
2020–dosud: odborný asistent na katedře informatiky JCU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• DOBIÁŠ Václav, REMEŠ Radim a KLOFÁČ Patrik (Eds.) 2020. Sborník konference PRIT 2020 [DVD]. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-805-4. 

• KLOFÁČ, P. Ozobot v hodinách matematiky a fyziky. In: Konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 47-51. ISBN 978-80-7394-795-
8. 

• KLOFÁČ, P. Badatelsky orientovaná výuka robotiky. In: Pedagogical Research on Information 
Technology. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7394-
758-3. 

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

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Radovan Mikeš Tituly Mgr. 

Rok narození 1973 typ vztahu k VŠ dpp rozsah 26 do kdy  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

dpp rozsah 26 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 

ICT mentoring a koordinátor – garant, vedení semináře, konzultace (100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Magisterské studium JČU PF, 1991 - 1996 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice, učitel a ICT koordinátor, od roku 1995 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených kvalifikačních 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: 

0 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• VANÍČEK, J., MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3. díl. Učebnice. Brno: 
Computer Press, 2006. 96 s. ISBN 80-251-1082-6. 

 
Fakultní učitel (studentské praxe: informatika, fyzika) od 2000. 
Vedení metodických školení učitelů – robotika, využití ICT ve výuce. 
Výuka v DVPP kurzech ICT koordinátor, od 2010. 
ICT koordinátor na škole. 
Ověřující učitel, učebnice informatiky PRIM, 2018. 
 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Tomáš Mrhálek Tituly Mgr. Bc. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 08/21 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy 08/21 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Praktikum pedagogického a psychologického výzkumu – vedení semináře, konzultace (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 17 

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 14 0 

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Fiedler, J. Mrhálek, T., Vavrečka, M., Ostrý, S., Bombic, M., Kubále, J., Přibáň, V., Preiss, M. & 
Stuchlíková, I. (2016). Kognice a hemodynamika po karotické endarterektomii pro asymptomatickou 
stenózu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 79(2), 201-206 

• Hrušková, M., Mrhálek, T. (2018). Rizikové chování u žáků staršího školního věku.  
Kontakt, 20(1), 83-91 



• Kajanová, A., Mrhálek, T., & Lidová, L. (2016). Obstacles to emancipation of Roma women. Human 
Affairs, 26(4), 478–484. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• Mrhálek, T., Lidová, L., & Kajanová, A. (2015). Hegemony in the Roma family. Neuroendocrinology 
Letters,36, supplement 2,62–68. 

• Fiedler, J., Mrhálek, T., Vavrečka, M., Kubále, J., Preiss, M., & Stuchlíková, I. (2015).  Cognitive 
Outcome and Hemodynamic Changes 3 months after Carotid Endarterectomy in Primary Stroke 
Prevention. Journal of Neurosurgery, 123(2), A528-A528 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Milan Novák Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp rozsah 50 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp 
rozsah 

10 
do kdy 

N 

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

   

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

Programování webu I – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000 Mgr., PF JU České Budějovice, učitelství fyzika – výpočetní technika pro SŠ. 
2005 Rigorózní zkouška pro získání titulu PhDr. na Pedf UK Praha. 
2007 Ph.D., obhajoba disertační práce „Využití webcastingových systémů ve vzdělávání“, PedF UK Praha 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1998–2000 Soukromá vyšší odborná škola a obchodní akademie, České Budějovice, externí učitel. 
2002–2003 PedF UK Praha, externí učitel. 
2003–9/2012 PF JU Č. Budějovice, katedra informatiky, odborný asistent. 
10/2012–dosud PřF JU Č. Budějovice, Ústav aplikované informatiky, odborný asistent. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 28 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 5 
Počet vedených obhájených disertačních prací:  

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 4 0 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• PECH, Jiří, Milan NOVÁK, Ladislav PTÁČEK a Jana KALOVÁ. Construction of Vertical Scanner for Laser 
Analysis of Gel Samples. In: Advance computer information technologies. Ternopil: Ternopil National 
Economic University, 2018, s. 4. ISBN 978-966-654-489-9. 

• PECH, Jiri a Milan NOVAK. Use Arduino and Micro: bit as Teaching Platform for the Education 
Programming and Electronics on the STEM Basis. In: 2020 V International Conference on Information 
Technologies in Engineering Education ( Inforino ) [online]. IEEE, 2020, 2020, s. 1-4 [cit. 2020-09-01]. 
DOI: 10.1109/Inforino48376.2020.9111798. ISBN 978-1-7281-4810-6. Dostupné z: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/9111798/ 

• KALOVÁ, Jana, Milan NOVÁK a Jiří PECH. ICERI 2019: 12th international conference of education, 
research and innovation, 11. - 13. 11. 2019, Seville, Spain : conference proceedings. Valencia: 
International association of technology, education and development (IATED), 2019, 4 s. ISBN 978-84-
09-14755-7. DOI: 10.21125/iceri.2019.0763.  

• NOVÁK, M., V. NOVÁK a J. PECH. The Use of Drones in the Distribution of Energy. In: 2019 9th 
International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Ternophil: Institute 
of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 5. DOI: 10.1109/ACITT.2019.8780003. ISBN 978-
172810449-2. ISSN 978-1-7281-0450-8. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9111798/


• PROKÝŠEK, M., J. GEYER a M. NOVÁK. Real-Time Microgrid Simulation for Power Consumption and 
Energy Sources Optimization. In: 2019 9th International Conference on Advanced Computer 
Information Technologies (ACIT). Ternophil: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 
5. DOI: 10.1109/ACITT.2019.8780065. ISBN 978-172810449-2. ISSN 978-1-7281-0450-8. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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 

Průběžná reflektovaná pedagogická praxe – garant, vedení semináře, reflexe, konzultace (100 %) 
ICT asistentská pedagogická praxe – garant 
Souvislá reflektovaná pedagogická praxe – garant, vedení semináře, reflexe, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1980-1985: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor Fyzika - Technická výchova. 
1988: rigorózní řízení na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, PaedDr. 
2006-2012: doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Pedagogika se 
zaměřením na informační výchovu, Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985-1986: učitel na ZŠ Nerudova v Českých Budějovicích. 
1986-dosud: odborný asistent na katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 30 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 7  

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Pexa, Petr. Digitální genealogie a badatelsky orientovaná výuka informatiky na základní škole (Digital 
genealogy and inquiry-based education ICT at the primary school). Journal of Technology and 
Information Education. 2016, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 8, Číslo 1, 12 s. ISSN 1803-
537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). (100%) 

• Pexa, Petr; Čapková, Michaela. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ 
(Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary schools). 
Journal of Technology and Information Education. 2018, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 
10, Číslo 2, 21 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). (50%) 

• Pexa, Petr; Čapková, Michaela. Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ, 
2. část (Innovation of the FEP and SEP according to the present trends of ICT education in primary 
schools , Part 2). Journal of Technology and Information Education. 2019, Olomouc - EU, Univerzita 
Palackého, Ročník 11, Číslo 2, 18 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). (50%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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 

Praktikum pedagogického a psychologického výzkumu – garant, vedení semináře, konzultace (50 %) 

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 UKv 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: 32 
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 Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na 
VŠ 

285 343 cca 100 

Pedagogická psychologie 2009 UK Praha 

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• HEINZ, J., ENGHAG, M., STUCHLÍKOVÁ, I., CAKMAKCI, G., PELEG, R., BARAM-TSABARI, A. Impact of initiatives 
to implement science inquiry: a comparative study of the Turkish, Israeli, Swedish and Czech science 
education systems. Cultural Studies of Science Education, 2016, roč. 2016, č. July 2016, s. 1-32.  

• PLASSOVÁ, M., STUCHLÍKOVÁ, I., VAVREČKA, M. (2017). Úvod do aproximálního numerického systému. 
Pedagogika, 67, 161-176. 

• 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. 

• 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 

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 informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Aplikovaná informatika V – přednášející, zkoušející, konzultace (100 %) 
Jednodeskové počítače C – garant, cvičící, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1987 ČVUT FEL  -  Technická kybernetika   
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009-2013 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1987 ČVUT FEL  -  Technická kybernetika   
1987-1988 OVC VŠ Praha – technik počítače,  
1988-1989 Státní zaměstnanec – technik výpočetní techniky,  
1989-1994 Zabezpečovací technika – servisní technik zabezpečovacích systémů,  
1994- dosud KF PF JU Č. Budějovice – odborný asistent 
2008-dosud AV ČR Biologické centrum ENTU – technický pracovník 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 389 434 0 

   

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

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Sera, B; Sery, M; Gavril, B; Gajdova, I: Seed Germination and Early Growth Responses to Seed Pre-
treatment by Non-thermal Plasma in Hemp Cultivars (Cannabis sativa L.); PLASMA CHEMISTRY AND 
PLASMA PROCESSING; Vol.: 37; Issue: 1; p: 207-221; DOI: 10.1007/s11090-016-9763-9; JAN 2017; 
ISSN: 0272-4324; eISSN: 1572-8986; WOS:000393053800015 (25 %) 

• Sera, B; Sery, M. Why is White Quinoa a Dogged Weed? Study of Field Emergence after Soil 
Disturbance; SEED AND SEEDLINGS XIII; p: 31-35; 2017; 13th Scientific and Technical Seminar on Seeds 
and Seedings; (FEB 02, 2017); Czech Univ Life Sci, Prague, CZECH REPUBLIC; ISBN: 978-80-213-2732-0; 
WOS:000405100300005 (40 %)  

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



• Swiecimska, Magdalena; Tulik, Mirela; Sera, Bozena; Sery, Michal et al.: Non-Thermal Plasma Can Be 
Used in Disinfection of Scots Pine (Pinus sylvestrisL.) Seeds Infected withFusarium oxysporum, 
FORESTS Volume:  11 Issue:  8 Article Number: 837 Published:  AUG 2020 

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

Realizovaná technická řešení: 

• 2015 verze 2 (2018 verze 3) -  – program pro návrh ohýbacích parametrů krytů bazénů pro firmu 
Moutfield – JFC (100 %) 

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

• 2010-2015 Návrh a realizace řídicího systému u plazmochemického reaktoru pro modifikaci 
práškových materiálů (100 %) 

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

• 5. 2018 zapsán do rejstříku užitných vzorů jako užitný vzor č. 31763 „Zařízení pro upínání hmyzího 
vlákna pro trhací zkoušky“ (100 %) 

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

  

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Objektové programování II – garant, přednášející, zkoušející, cvičící, konzultace (100 %) 
Seminář Diplomová práce I – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Seminář Diplomová práce II – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Programování webu II – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Programování webu III – garant, vedení semináře, konzultace (50 %) 
Tvorba didaktického softwaru – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Jednodeskové počítače D – garant, cvičící, konzultace (100 %) 
Digitální fotografie – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 
Laboratoř internetu věcí – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2006–2011  Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Studijní  
 program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství matematiky a obor Učitelství výpočetní  
 techniky 
2011–2016 Doktorské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Studijní  
 program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014 do současnosti: odborný asistent Katedry informatiky PF JU v Č. Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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

• BUDINSKÁ L., MAYEROVÁ K., ŠIMANDL V. Differences Between 9–10 Years Old Pupils’ Results from 
Slovak and Czech Bebras Contest. In: Pozdniakov S., Dagienė V. (eds) Informatics in Schools. 



Fundamentals of Computer Science and Software Engineering. ISSEP 2018. Lecture Notes in Computer 
Science, vol 11169. Cham: Springer, 2018, s. 307-318. ISBN 978-3-030-02749-0. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-02750-6_24 (33 %) 

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

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

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. The Use of Inquiry Based Education in a Simulation Software Environment 
in Pre-Service ICT Teacher Training. International Journal of Information and Communication 
Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 1, s. 5-15.  (70 %) 

• ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Technical E-safety: Knowledge and Routines. International Journal of 
Information and Communication Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 2, s. 50-65. (100 %) 

Působení v zahraničí 

1. 4.-30. 4. 2016: Studijní pobyt na Fakultät für Informatik, Technische Universität Wien, Rakousko 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Didaktika informatiky II – garant, přednášející, zkoušející, vedení seminářů, konzultace (100 %) 
Didaktika informatiky III – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 
Didaktika informatiky IV – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011  doc., Didaktika matematiky, PedF UK Praha 
1997-2002 Ph.D., Teorie vyučování matematice, PedF UK Praha 
1980-1985 PaedDr., Učitelství pro 5. – 12. postupný ročník, matematika-fyzika, Pedagogická fakulta v Č. 
Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985-1992 1. základní škola, Jindřichův Hradec, učitel 
1992-1996 Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, učitel 
1996-dosud Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, odborný asistent,  
  vedoucí katedry (od 2007), docent (od 2011) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 16 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 

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

bez autocitací 
Didaktika matematiky 2011 PedF UK Praha WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 15 33 35 

   

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



5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

• VANÍČEK, J. Early Programming Education Based on Concept Building. Constructivist foundation, 
Volume 14, Number 3, 2019, pp. 360 - 372. Dostupné z https://constructivist.info/14/3/360.vanicek 

• WEIGEND, M., PLUHÁR, Z., JUŠKEVIČIENĖ, A., VANÍČEK, J., ITO, K., PESEK, I. Constructionism in the 
Classroom: Creative Learning Activities on Computational Thinking. In Dagienė, V., Jasutė, E. (eds.): 
Constructionism 2018: Constructionism, Computational Thinking and Educational Innovation, 
conference proceedings. Vilnius: University of Vilnius, 2018, pp. 871 - 887. ISBN 978-609-95760-1-5 
(20 %) 

• ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Influences on ICT teachers knowledge and routines in a technical e-safety 
context. Telematics and Informatics,Volume 34, Issue 8, pp. 1488-1502, 2017. 
https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012 (25 %) 

• VANÍČEK, J. What Makes Situational Informatics Tasks Difficult? In: Brodnik A., Tort F. (eds) Informatics 
in Schools: Improvement of Informatics Knowledge and Perception. ISSEP 2016. Lecture Notes in 
Computer Science, vol 9973. Springer, Cham, p. 90 - 104, 2016. 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy. 
Učebnice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7394-
783-5. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-
skoly 

• VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy 
- rozšíření pro víceletá gymnázia. Učebnice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická 
fakulta, 2021. ISBN 978-80-7394-852-8. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/19-programovani-
ve-scratch-pro-2-stupen-zakladni-skoly-rozsireni-pro-viceleta-gymnazia 

• PECH, J., PRŠALA, J., VANÍČEK, J., NOVÁK, M. Robotika pro základní školy: programujeme micro:bit 
pomocí Makecode. Učebnice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2021. 
ISBN 978-80-7394-851-1. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/18-robotika-pro-zakladni-skoly-
programujeme-micro-bit-pomoci-makecode 

• VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al. 
Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015. 480 s. 978-80-210-7769-0. (50 
%) 

• VANÍČEK, J. Programming in Scratch using inquiry-based approach. In Brodnik, A. (ed.) Informatics in 
schools. Curricula, competencies, and Competitions. 8th International Conference on Informatics in 
Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2015. Heidelberg: Springer Lecture Notes in 
Computer Science, Vol. 9378 , 2015, s. 82 - 93. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

Jméno a příjmení Rudolf Vohnout Tituly Ing., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 12/22 

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 

Počítačová kriminalita ÚAI/717 – garant, přednášející, zkoušející, konzultace (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Ph.D. – Informatika, 2014, VŠE v Praze, fakulta informatiky a statistiky.  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

JU v ČB, PřF, odborný asistent, vedoucí katedry, 10 let 
CESNET, z.s.p.o., oddělení optických sítí, výzkumník, 7 let, jpp 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 16 
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 21 34 26 

   

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: 

• Kundrat, J., Vojtech, J., Skoda, P., Vohnout, R., Radil, J., Havlis, O. YANG/NETCONF ROADM: Evolving 
Open DWDM Toward SDN Applications (2018), Journal of Lightwave Technology, Volume 36, Issue 15, 
1 August 2018, Pages 3105-3114.  DOI: 10.1109/JLT.2018.2822268. (podíl 20%) 

• Sigl, C., Faschingbauer, A., Berl, A., Geyer, J., Vohnout, R., Prokýšek, M. The role of smart meters in P2P 
energy trading in the low voltage grid. (2018). 8th International Conference Advanced Computer 
Information Technologies, ACIT 2018 Proceedings, Pages 280-284. (podíl 20%) 

• Vojtech, J., Havlis, O., Slapak, M., Munster, P., Horvath, Kundrat, J., Smotlacha, Cip, O., Vohnout, R., 
Slavik, R., Radil, J., Skoda, P., Altmannova, L., Altmann, M., T., Hazlinsky, M., (2018). Multi-purpose 
infrastructure for dissemination of precise stable optical frequency. Proceedings of SPIE - the 
International Society for Optical Engineering, 10765 doi:10.1117/12.2321333. (podíl 10%) 

• Vojtech, J., Slapak, M., Skoda, P., Radil, J., Havlis, O., Altmann, M., Munster, P., Velc, R., Kundrat, J., 
Altmannova, L., Vohnout, R., Horvath, T., Hula, M., Smotlacha, V., Cizek, M., Pravdova, L., Rerucha, S., 
Hrabina, J., Cip, O. Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber 
footprint with research network (2017) Optical Engineering, 56 (2), art. no. 027101, DOI: 
10.1117/1.OE.56.2.027101. (podíl 10%) 

• Vohnout, R., Velc, R., Vojtěch, J., Škoda, P., Belter, B., Ridlichowski, P., Tziouvaras, C. Pre-Commercial 
Procurement in Optical Networking domain (2016) International Conference on Transparent Optical 
Networks, 2016-August, art. no. 7550485. DOI: 10.1109/ICTON.2016.7550485. (podíl 80%) 

Působení v zahraničí 

Jože Štefan Institute + University of Ljubljana, Slovinsko, 2006/2007 (celkem 13 měsíců). 

Podpis   Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulty 

Název studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium 

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

Rok narození 1986 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

3D tisk a skenování – garant, vedení semináře, konzultace (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4  

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

• TESAŘ, Jiří, Veronika BURDOVÁ, Vladimír VOCHOZKA a Lenka MAŇÁSKOVÁ. Physical parameters of 
school climate in project-based classes. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the 
World in the 21st Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030033-1-8 [cit. 2019-11-06]. DOI: 
10.1063/1.5124777. ISSN 0094-243X. Dostupné 
z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777 (20 %) 

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

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

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


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

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

Působení v zahraničí 

2015 Rakousko – Pädagogische Hochschule Oberösterreich (Linz) 
2016 Slovensko – DIDFYZ 20 (Račkova dolina Západné Tatry) 
2018 Slovensko – IncluSMe (Nitra) 

Podpis   Datum  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému  

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 

a požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní zejména tyto funkce: 

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

školství. 

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 

informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti 

a odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

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

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém Hodnocení 
akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, systémy MS Office Cloud, Office 365, Teams, E-
learningový portál LMS Moodle a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně. 

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

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

Informační zabezpečení studijního programu poskytuje Akademická knihovna Jihočeské univerzity (společná  

i pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno více než 400 tis. svazků, z toho se zaměřením chemickým, biologickým, 

matematickým, fyzikálním i informatickým téměř 75 000 svazků. Přírůstek titulů činí cca 1500 ks/rok, knihovna odebírá 

celkem 355 titulů časopisů zaměřených na výše uvedené obory, 85 % z nich jsou tituly zahraniční. V Akademické knihovně 

JU je téměř 500 studijních míst, část z nich s přípojkou pro notebook, 40 počítačů s přístupem na internet a specializovaná 

počítačová učebna určená k procvičování práce s elektronickými informačními zdroji. Je zde možné využívat bezdrátové 

připojení na internet. V počítačových učebnách mohou studenti využívat program Statistica v aktuální verzi. Tento 

program si taktéž studenti mohou instalovat v rámci individuálních sublicencí na své počítače, společně s dalším 

licencovaným software určeným pro studenty a zaměstnance JU. 

Přehled zpřístupněných databází 

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


Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, Science 

Direct, Springer Link aj.), viz www.lib.jcu.cz/e-zdroje. 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. 

E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém Odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací nebo 

jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 

 
  



Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10 / Dukelská 9 / U Tří lvů, 371 15 

České Budějovice  

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách v historické i nové části města, se speciálním zázemím pro 
umělecké a sportovní výukové a trenérské činnosti. Výukové kapacity jsou založeny na 64 posluchárnách, učebnách 
a seminárních místnostech s celkovou kapacitou 2 181 míst. V budově Jeronýmova je nově zrekonstruované 
technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety.   Katedra pedagogiky a psychologie sídlí 
v budově v Dukelské ulici, má k dispozici psychodiagnostickou laboratoř vybavenou téměř kompletní nabídkou 
psychodiagnostických metod vydaných v ČR, polopropustným zrcadlem pro skryté pozorování a kabinami pro 
individualizované testování. Dále je zde neuropsychologická laboratoř, vybavená pro měření EEG, EKG, EMG, GSR, 
která slouží k výuce předmětů souvisejících s kognitivní psychologií, neuropsychologií či neuropedagogikou, 
Studentům i vyučujícím je k dispozici deponátní knihovna pro rychlý přístup k referenční literatuře a časopisům.  

  

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

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

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

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

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

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

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

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit směřujících 
k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium a studentů se 
zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 2012 Centrum 



podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované pracoviště 
s celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými potřebami jsou 
v souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným 
vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými 
potřebami (dále jen „metodický standard“): 

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

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

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

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

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

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

diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku každého 

semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým studentům se 

specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra. 

 
  



Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze 

státního rozpočtu 

ano  

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Netýká se. 

 

  



Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Současné pojetí učitelské přípravy je vnímáno jako logicky provázaný celek vycházející z představy postupného 

a kontinuálního rozvoje kompetencí, potřebných pro podporu učebních procesů žáků základních škol. Na 

bakalářské úrovni je cílovou hodnotou dosažení způsobilosti studenta asistovat učiteli při práci s žáky, 

porozumět kompetencím, potřebným pro působení ve škole a motivování pro další studium učitelského směru.  

Charakter pregraduální přípravy je založeno na vyrovnávání podílu oborových, oborově didaktických a 

pedagogických znalostí s narůstajícími vazbami na praxi, resp. na dovedností složku přípravy. Program ve svém 

dalším rozvoji musí reagovat na aktuální trendy v základním školství, které charakterizuje několik požadavků 

praxe. Předně se jedná o potřebu posílení výchovné role učitele a fungování poradenského pracoviště, v němž 

do nových rolí vstupují učitelé, asistenti i další specializovaní pracovníci. Příprava také musí reagovat na 

proměnu společenské reality a na nové výchovné problémy, které musí škola umět řešit. Současné společenské 

krizové jevy předurčují základní škole změnu výchovných i vzdělávacích priorit. Narůstají tak přirozeně také 

požadavky a nároky na učitele i na asistenty učitele (budeme-li za ně považovat ty absolventy bakalářského 

stupně studia, kteří se dál nerozhodnou pokračovat ve studiu a nastoupí do pedagogické praxe). 

Objevuje se potřeba zvládat podporu osobnostních a sociálních kompetencí žáků, nastává nutnost specifikovat 

a diferenciovat přístupy a strategie pro práci s žáky s rozmanitými specifiky (poruchy učení, poruchy chování, 

poruchy autistického spektra aj.), s žáky se sociálně a kulturně odlišného prostředí, narůstá požadavek dovést 

pozitivně intervenovat do zdravého životního stylu žáků v období dospívání i do oblasti prevence potenciálního 

rizikového chování. Učitelská příprava tak zohledňuje výrazněji výchovné, kázeňské a osobnostně a sociálně 

kultivující aspekty školní edukace.  Zároveň proměnou prochází i vzdělávací role školy. Ta ztrácí postupně svou 

dominantní kvalifikační roli a stává se stále více místem pro objevování, podporu a rozvoj všestranných 

kompetencí žáka základní školy. Zároveň proměnou prochází i vzdělávací role školy, její kurikulum. Škola se pro 

žáky staršího školního věku stále více stává místem pro objevování, hledáním souvislostí mezi jevy a získávání 

a rozvíjení širokého komplexu gramotností a kompetencí, vyjádřených v RVP. Škola „objevující žáka jako 

adresáta edukace“ vyžaduje tedy učitele všestranně připraveného na uplatnění těchto nových oborových a 

oborově didaktických přístupů v praxi.  

Pedagogická fakulta JU při koncipování studijního programu tuto svou vizi vyjádřila symbolicky značkou „Učitel 

PF“, učitel Pro Futuro. Deklarujeme tak, že se nám jedná  o přípravu budoucích učitelů se zřetelem na udržení 

vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního vzdělávání učitelů, 

jejichž výuka vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků a z aktuálních vědeckých 

poznatků. Vize vyjadřuje potřebu odlišit inovovanou a reformovanou přípravu učitelů pro podmínky základní 

školy 21. století. Do nově koncipované přípravy budoucích učitelů se proto promítají následující oblasti: 

- Udržování vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního vzdělávání 

učitelů základních škol. Struktura studijních plánů jednotlivých specializací i pedagogicko-psychologické složky 

je tvořena základními teoretickými disciplínami, jejichž výuka vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti 

akademických pracovníků a z aktuálních vědeckých poznatků. Cílem je poskytovat frekventantům studia 

ucelený poznatkový rámec, který zabezpečuje vědeckost a aktuálnost jejich vzdělávání. Kvalita tvůrčí činnosti 

garantů klíčových disciplín teoretického základu bude pravidelně vyhodnocována a podporována jako klíčový 

prvek rozvoje programu. Perspektivně bude program směřován k využívání grantových aktivit podporujících 

vědecký výzkum reality základní školy a profese učitele na 2. stupni ZŠ (projekty TA ČR, GA ČR). 

- Uplatňování pedeutologického hlediska v přípravě, vycházející z profesních modelů asistenta pedagoga a 

učitele základní školy. V rámci pedagogicko-psychologické složky přípravy a oborových didaktik budou 

identifikovány a rozvíjeny kompetence budoucích učitelů, potřebné pro zvládání širokého spektra profesních 

činností. Z rozvojového hlediska bude podporována realizace „pedagogických“ projektů (např. v rámci OP VVV) 

zaměřených na zkvalitňování osobnostních a sociálních kompetencí posluchačů – budoucích učitelů 2. stupně 

ZŠ. 



- Zvýrazňování praxeologických aspektů přípravy. V rámci rozvoje programu bude podporován nárůst kvality 

vztahů mezi spolupracujícími základními školami, upevnění stávající sítě těchto pracovišť, zkvalitňování 

mentorské role uvádějících učitelů (využívání projektů OP VVV). Podporováno bude vyšší zapojování odborníků 

z praxe a vynikajících učitelů základní školy do výuky a vedení studentů k evaluaci a autoevaluaci vlastního 

pedagogického působení v rámci asistentských a oborových praxí.   

- Podpora zahraničních mobilit a využívání prvků internacionalizace ve výuce. Podporovaným trendem bude 

nejen nárůst výjezdů a příjezdů studentů i akademických pracovníků, ale vytváření společné platformy (např. 

předmětů v anglickém jazyce), kde by se ve společné výuce setkávali čeští a zahraniční studenti a společně 

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

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Studijní program bude otevírán průměrně pro skupinu 10 – 20 studentů. 

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

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

 

Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele ZŠ pro předmět Informatika. Absolvent bude 
zároveň moci působit na pozici ICT metodika (ICT koordinátora), správce informačního systému školy, webu a 
sociálních sítí, správce hardware a školní sítě, tvůrce a správce školního e-learningu, poradce pro rozvoj ICT na 
škole, garant rozvoje digitální gramotnosti, tvůrce ICT plánu. Bude moci mentorovat ostatní učitele při 
používání digitálních technologií ve výuce a z pohledu ICT řešit bezpečnostní a výchovné otázky (kyberšikana, 
sexting, gaming). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


