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Návrh studijního programu 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název fakulty: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Název spolupracující instituce:  

Název studijního programu: Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Typ žádosti o akreditaci: Udělení akreditace 

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

Odkaz na elektronickou podobu 
žádosti: 

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/nmgr.php 
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_studijni 
ho_programu_Hudebni_vychova_pro_SS_a_ZUS.pdf 

Odkazy na relevantní vnitřní 
předpisy: 

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/zpravy.php 
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/ 
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf 

ISCED F 2013: 0114 Příprava učitelů s předmětovou specializací 

 

Komentář: 
 

Předložený materiál zahrnuje návrh programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké 
školy (jednooborové studium) zajišťované Pedagogickou fakultou JU. 

 

Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy nahrazuje dosavadní akreditovaný 
studijní obor Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy, jehož 
platnost končí v r. 2021. Katedra hudební výchovy PF JU je v současnosti jediným pracovištěm v jižních 
Čechách, jež na vysokoškolské úrovni připravuje budoucí pedagogy pro základní i střední školy a svým 
zaměřením se tedy nepřekrývá s žádným jiným pracovištěm JU. V posledních letech byl počet studentů 
ovlivněn populačně nízkými ročníky už na vstupu do bakalářského stupně a u některých studentů se pak 
vyskytla tendence nepokračovat v dalším navazujícím dvouletém studiu, zejména z důvodů již nalezeného 
místa na trhu práce v průběhu studia, někdy i mimo obor. Středních škol, na nichž je hudební výchova 
vyučována, není sice v kraji mnoho, převážně gymnázia a střední pedagogické školy (i soukromé), ale už dnes 
se setkáváme s případy, kdy na nich vyučují učitelé bez požadované kvalifikace. I na tomto stupni bude třeba 
rovněž počítat s generační výměnou za stávající učitele postupně odcházející z pracovního procesu. Počet 
zájemců o tento studijní program nemusí být zákonitě menší, zejména v situaci, kdy se jim rozšíří možnosti 
uplatnění zvolené aprobace i na základní školu. Ostatně takto je koncipován i aktuálně platný akreditovaný 
navazující model studia HV pro ZŠ, SŠ a teoretický základ na ZUŠ (PPHV, PHV a nauka). 

 

Společný základ programu je tvořen studijním plánem tvořeným ze dvou částí: pedagogicko-psychologickým 
blokem a univerzitním základem, který je totožný s již akreditovaným programem Učitelství pro střední školy. 
Jedná se o magisterský program se specializacemi navazující na bakalářský studijní program Obor se 
zaměřením na vzdělávání pro střední školy, s nímž tvoří celek, jehož úspěšné absolvování vede k získání 
kvalifikace pedagogické pracovníka - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Studijní program byl v rámci 
institucionální akreditace projednán dne 1. 10. 2019 Radou pro vnitřní hodnocení. Rada program schválila a 
udělila Pedagogické fakultě JU oprávnění uskutečňovat tento studijní program po celou dobu platnosti 
institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028. Je vyžadováno předložení kontrolní zprávy, a to do 30. 6. 2024. 

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/nmgr.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_studijniho_programu_Hudebni_vychova_pro_SS_a_ZUS.pdf
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_studijniho_programu_Hudebni_vychova_pro_SS_a_ZUS.pdf
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/zpravy.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf
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Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci 
studijního programu 

Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborový navazující studijní 
program se specializacemi) 
Připomínka k potřebnému personálnímu posílení specializace je v důsledku spojena s relativně malým zázemím 
pracoviště. Katedra hudební výchovy je personálně obsazena momentálně se čtyřmi akademickými pracovníky 
na plný úvazek, jednou vyučující na 0,75 úvazku a několika externími vyučujícími. Zmínění dva docenti (doc. 
Horyna a doc. Hudeček) tedy reprezentují poměrně významnou část odborných sil, jež má katedra k dispozici a 
vcelku nutně se také podílejí na nemalé části výuky. K habilitaci v oboru dějin hudby se v horizontu nejbližších 
let připravuje i Dr. Martin Voříšek. 
S výhledem do vzdálenější budoucnosti bude z personálního hlediska klíčové obsazení pozice vyučujícího 
hudebně pedagogických a hudebně didaktických předmětů. Současný didaktik Dr. Holec přechází od 1. 9. 2019 
na 0,5 úvazku, již delší dobu tedy za něj katedra hledá náhradu. V červnu letošního roku se proto uskutečnil 
konkurs, bohužel bez uspokojivého výsledku (jediná přihlášená uchazečka by z hlediska svých zkušeností plně 
vyhovovala, ale kvůli velkému pracovnímu a rodinnému vytížení nakonec na katedru nenastoupila). V nejbližším 
akademickém roce se tedy na výuce daných předmětů bude podílet naše nedávná absolventka Mgr. Lucie 
Křenková, jejíž studijní výsledky a dosavadní pedagogické působení na ZŠ mohou být nadějným příslibem 
vhodných předpokladů a odborného zájmu. Na základě oboustranných zkušeností z nadcházejících několika 
měsíců bychom ji tedy případně rádi oslovili s vizí trvalejší spolupráce. V každém případě bude nutné v 
nejbližším akademickém roce vypsat nový konkurs, a to s plným vědomím důležitosti této pozice pro další rozvoj 
katedry. 

 

Připomínka č. 2: Posílení projektové aktivity 
Momentální účast na projektech je v případě KHV podmíněna jednak povahou témat, jimiž se aktuálně zabývají 
vyučující hudebně historických a teoretických předmětů, doc. Horyna a Dr. Voříšek. V obou případech se jedná 
o problematiku, jejíž badatelský výzkum nevyžaduje žádné mimořádné finanční náklady, neboť relevantní 
prameny jsou dostupné ve fondech českých či dokonce jihočeských institucí, přičemž výsledky tohoto výzkumu 
byly v nedávných letech publikovány v prestižních hudebněvědných periodikách (Hudební věda, Early Music) 
bez nutnosti podporovat vydávání těchto výstupů z grantových prostředků. U témat, jejichž povaha takovouto 
finanční podporu vyžadovala, byli nicméně členové katedry v minulých letech úspěšní (výzkum doc. Horyny byl 
opakovaně financován granty GAČR) a v nebližším časovém výhledu by takovýmto tématem mohl být 
připravovaný hudebně historický výzkum Dr. Voříška, zaměřený na působení amatérského hudebníka, 
skladatele a zaníceného podporovatele hudebních aktivit, Arnošta ze Schwarzenbergu (1773-1821), který jako 
duchovní působil mj. v Salzburku a Györu. 
Vzhledem k popsané personální situaci katedra v nedávných letech nevyvíjela žádnou specifickou projektovou 
a publikační aktivitu v oblasti hudební pedagogiky a didaktiky. Tuto oblast však z pohledu obecnějšího zaměření 
PF JU samozřejmě považujeme za klíčovou a při hledání nového didaktika jí budeme věnovat mimořádnou 
pozornost. 

 

Stanovisko garanta programu Hra na nástroj se zaměřením pro vzdělávání a Učitelství hry na nástroj pro SŠ a 
ZUŠ vzhledem k připomínkám RpVH JU 
 

1) Tvůrčí činnost v akreditačních materiálech je uváděna aktuálně vždy za posledních 5 let. Její možnost 

v rámci plnění v RUV je doložitelná a ověřitelná v HAP. 

 

2) Moje pracovní smlouva byla po 31. 8. 2020 na základě osobního jednání s paní děkankou prodloužena 

na dobu neurčitou, avšak jen po dobu, než se vedoucí katedry pan dr. Martin Voříšek, Ph.D. habilituje. 

Po tuto dobu, bude-li o to fakulta stát, mohu být ještě garantem obou výše uvedených programů. 

Pokud vím, výhledově vedoucí katedry počítá s mimořádně disponovaným současným studentem 2. 

ročníku pražské HAMU, který pochází z Borovan a u něhož je předpoklad, že se do jižních Čech navrátí. 

V univerzitních kruzích je dobře znám svými veřejnými koncertními vystoupeními při různých 

společenských akcích. 
 

4. 11. 2020 doc. František Hudeček 
garant programu 
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Charakteristika studijního programu 
Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Typ studijního programu navazující magisterský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční 

Standardní doba studia 2 roky 

Jazyk studia čeština 

Udělovaný akademický titul Mgr. 

Rigorózní řízení ano Udělovaný akademický titul PhDr. 

Garant studijního programu doc. František Hudeček, CSc. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ano 

Zaměření  na   přípravu  odborníků 
z oblasti bezpečnosti České 
republiky 

ne 

Uznávací orgán MŠMT 

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

učitelství 

Cíle studia ve studijním programu 

Navazující magisterský program Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy navazuje 
na bakalářský studijní program Hra na nástroj se se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy, s nímž tvoří celek, jehož úspěšné absolvování vede k získání kvalifikace pedagogického 
pracovníka - učitele SŠ a ZUŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Oba programy (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k 
akreditaci zároveň. 
Program je řízen Radou studijního programu ustanovenou v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality na JU a 
Opatřením rektora JU R 361, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu. Radě 
předsedá garant doc. František Hudeček, CSc., z Pedagogické fakulty JU. 
Společný obecný pedagogicko-psychologický základ je v rámci programu zajišťován Pedagogickou fakultou JU a 
svou strukturou a kreditovým rozdělením odpovídá již akreditovanému programu Učitelství pro SŠ. 
Cílem navazujícího magisterského studia je připravit a motivovat studenty k výkonu profese učitele střední školy 
a základní umělecké školy v hudebních oborech. Během studia rozvíjet jeho oborové, obrově-didaktické, 
pedagogicko-psychologické a osobnostně-sociální kompetence, potřebné pro zastávání role učitele střední školy 
a ZUŠ. V rámci navazujícího magisterského studia bude důraz kladen na rozvoj oborových kompetencí, 
realizovaných v rámci oborového základu. Další součástí studia je prohloubení znalostí oborové didaktiky a obecné 
pedagogiky a psychologie se zaměřením na střední školy. Nedílnou součástí studia je i pedagogická praxe. Zvolené 
kreditové vyjádření náročnosti studia odpovídá standardům MŠMT pro regulovanou profesi učitel střední školy. 

Profil absolventa studijního programu 

Přímé profesní uplatnění absolventa je zaměřeno na vzdělávací a výchovnou práci učitele na středních školách a 
základních uměleckých školách. Absolvent studia má ale také základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských 
i neškolských zařízeních a je též kvalifikován pro činnosti instruktora oboru absolvované specializace (specializací) 
ve střediscích volného času. Díky obecnosti a šíři oborů má předpoklady pro práci v řadě profesí, např. v 
akademické sféře, ve státní správě, firemním managementu apod. Profil absolventa ve vztahu k pedagogicko- 
psychologickému základu směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou 
nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající funkce. 
Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa učitelství pro střední školy jsou pokládány kompetence 
psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející. V profilu absolventa ve 
vztahu k pedagogicko-psychologickému základu je možno zmíněné kompetence specifikovat do tří oblastí 
přípravy: a) teoretické poznatky a vědomosti v základních oblastech pedagogiky a psychologie SŠ, b) didaktické 
znalosti, dovednosti a zkušenosti, c) pedagogické a psychologické dovednosti potřebné pro výkon učitelské 
profese. 
Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu do praxe schopen 
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realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice. Postoj absolventa k výkonu 
učitelství by měl podpořit i preferovaný způsob vzdělávání, který upřednostňuje konstruktivistické postupy, 
orientuje se na aktivitu studenta a propojování teorie s praxí. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent 
zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti odborné, tak v oblasti pedagogicko-psychologické. 

Další specifické odborné znalosti, odborné nebo obecné způsobilosti získá absolvent základní orientaci v oblasti 
hudebně teoretické, historické i praktické, což mu umožní kromě výkonu učitelské profese se uplatnit i jako 
kulturně organizační pracovník v uměleckých tělesech (koncertních, divadelních apod.), v rozhlase, televizi, v 
koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích a všude, kde se vyžaduje kulturně koncepční a produkční 
práce (veřejné kulturní instituce). Uplatní se také jako pracovník mimoškolských zařízení zaměřených na 
volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

 
Navazující magisterský studijní program Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 
tvoří celek s bakalářským programem Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy, 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. MSMT-21271/2017-5a). 

 

Program Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborový) tvoří celek s 
bakalářským programem Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a ZUŠ, 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. MSMT-21271/2017-5a) 
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Studenti získají během magisterského navazujícího studia celkem 120 kreditů, přičemž 20 kreditů připadá na 
předměty obecných pedagogicko-psychologických disciplín, 20 kreditů připadá na předměty oborové didaktiky, 16 
kreditů připadá na praxe. V každém (aprobačním) oboru 3 kredity na průběžnou a 3 kredity na souvislou 
pedagogickou praxi [2x (3+3)], a na pedagogicko psychologickou učitelskou praxi 4 kredity. Po 44 kreditech připadá 
na oborovou složku odborných předmětů specializace, 18 kreditů připadá na přípravné semináře k diplomové práci 
2 kredity na volitelné předměty. 
 

Tabulka kreditového rozložení jednotlivých složek jednooborového studia: 

 Obecná pedagogika/ psychologie 20 kreditů  

Oborová didaktika 20 kreditů 

Praxe 16 kreditů [6+6+4] 

Hlavní obor 44 kreditů 

Příprava závěrečné práce 18 kreditů 

Volitelný předmět 2 kredity 

Celkem kreditů 120 
 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Obecnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je řádné ukončení 
bakalářského vysokoškolského studia v programu příbuzném vzdělávací oblasti a specializaci/specializací v 
navazujícím 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 řízením, kterým musí uchazeč/ka vyhovět. 
Uchazeči o studium studijních oborů v navazujícím studiu vedoucím k učitelství musí prokázat absolvování státní 
závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo absolvování Certifikátového 
programu – Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogicko-psychologického základu bakalářských 
studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo absolvovat přijímací zkoušku z pedagogicko-psychologických 
disciplín. 
Specifikace pravidel pro přijetí je dosud upravována následující vyhláškou: 
https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/documents/PF_JU_Prijimaci_rizeni_2019-20.pdf 
Ve hře na nástroj vykoná talentovou i teoretickou přijímací zkoušku. Obě vycházejí z požadavků ukončeného 
bakalářského studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání na SŠ a ZUŠ, jak je akreditován 
na PF JU (viz okruhy otázek). 

Návaznost na další typy studijních programů 

 

https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/documents/PF_JU_Prijimaci_rizeni_2019-20.pdf
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Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního 
plánu 

Pedagogicko-psychologický základ (20 kreditů + 4 kredity praxe) 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
typ 

předm. 

Seminář k rozvoji 14p + Zápočet 3 doc. Mgr. Alena Nohavová, 1/ZS PZ 

profesní identity 14s (=Zp)  Ph.D. (50 %),   

    PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 
(50 %) 

  

Psychologie v praxi 28p + Zkouška 5 prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, 1/ZS ZT 

střední školy 28s (=Zk)  CSc. (60 %),   

    PhDr. Alena Nohavová, Ph.D.   

    (20 %),   

    PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 
(20 %) 

  

Pedagogika střední školy 14p + 
14s 

Zk 3 doc. RNDr. Vladimíra 
Petrášková, Ph.D., (60 %) 
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

(20 %), 
PhDr. Miroslav Procházka, 

Ph.D. (20 %) 

1/LS ZT 

Pedagogicko- 
psychologická 
diagnostika 

0p + 14s Zp 2 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (60 %) 
PhDr. Miroslav Procházka, 

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

(20%), 

1/LS PZ 

Speciální pedagogika 14p + 
14s 

Zk 3 doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (60 %), 
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. 

(40 %) 

1/LS ZT 

Seminář aplikované 0p + 28s Zp 2 doc. Mgr. Alena Nohavová, 2/ZS PZ 
pedagogiky a psychologie    Ph.D. (25 %),   

    PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.   

    (25 %),   

    PhDr. Miroslav Procházka,   

    Ph.D. (25 %),   

    PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 
(25 %), 

  

Inkluzivní didaktika 0+14s Zp 2 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 
(50%) 

2/ZS PZ 

Pedagogicko- 0+14s Zp 2 PhDr. Miroslav Procházka, 1/LS  

psychologická učitelská    Ph.D. (50 %)  

praxe    PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 
(50 %) 

 

Seminář k pedagogicko- 0+14 Zp 2 PhDr. Miroslav Procházka, 1/LS  

psychologické učitelské    Ph.D. (33 %)  

praxi    PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.  

    (33 %)  

    PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 
(33 %) 
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Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Studium 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 (Pedagogika SŠ, Speciální pedagogika, Inkluzívní didaktika) 
2) část Psychologie (Psychologie v praxi SŠ, Pedagogicko-psychologická diagnostika) 
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 pro střední školu v rámci pedagogicko- 
psychologického bloku absolvují povinnou pedagogicko-psychologickou učitelskou praxi na střední škole v 
rozsahu minimálně 14 hodin. V přímé návaznosti na tuto praxi bude realizován reflektivní seminář. Cílem této 
praxe je podpora uvědomování si a rozvoje profesních kompetencí budoucích učitelů střední 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. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Návrhy témat diplomových prací: 
 

◦ Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů středních škol 
◦ Prevence rizikového chování na středních školách 
◦ Projektová a problémová výuka na střední škole 
◦ Sebepojetí studentů střední školy 
◦ Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů středních škol 
◦ Kázeňské problémy na střední škole 
◦ Baťovské školy práce 
◦ Postoje učitelů středních škol k alternativním pedagogickým přístupům 

 

Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v ISSTAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

--- 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

--- 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&prohlizeniContent
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Charakteristiky studijních předmětů společného pedagogicko-psychologického základu 
 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k rozvoji profesní identity 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe / prezentace. Zápočet. 
Garant předmětu doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (50%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřený na rozvoj osobnostních a profesních předpokladů budoucích učitelů. Cílem předmětu je 
nejen zprostředkovat možnost sebereflexe a podpořit formování jejich profesní identity, ale také iniciovat diskusi 
k reálným situacím školního prostředí, které jsou klíčové pro utváření profesních postojů. V rámci kurzu tak 
budou probírána a diskutována témata: 

1. Motivace k učitelské profesi 
2. Etická a morální rovina učitelské profese 
3. Problematika začínajícího učitele na českých školách 
4. Osobnostní předpoklady a odolnost učitele při řešení pedagogických situací 
5. Role a postavení učitele, vztahy mezi učitelem a žákem 
6. Vztahy a interakce s dalšími učiteli a s vedením školy, vztahy a interakce s rodiči 
7. Zlomové události při vytváření profesní identity 
8. Osobnostní rozvoj učitele jako podpora rozvoje profesní identity 
9. Expertnost v učitelské profesi 

Cílem předmětu je především podnítit reflexi budoucích učitelů vzhledem k vlastním osobním i profesním 
motivům, aspiracím a svým cílům v rámci učitelské profese a tím podpořit profesní vidění budoucích učitelů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
Povinná: 
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2005). Moderní pedagogika. Praha: Portál. 
Šauerová, M. Š. (2018). Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada. 
Švaříček, R. (2011). Zlomové události při vytváření profesní identity učitele, PEDAGOGIKA SK, 2(4), 247–274. 
Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a 
determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita. 
Doporučená: 
Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie v praxi střední školy 

Typ předmětu ZT Dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 28s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky 
přednáška + 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný znalostní test na konci semestru, portfolio pro ústní zkoušku (v písemné nebo elektronické podobě), 
zkouška 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášky i semináře, konzultace, zkoušení 

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (60%) (přednášející), 
PhDr. Alena Nohavová, Ph.D. (20%) (semináře) 
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20%) (semináře) 
Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s aktuálními poznatky pedagogické, sociální a školní psychologie, které jsou 
bezprostředně využitelné v jejich budoucí praxi. Zároveň bude v seminářích věnován prostor nácviku efektivní 
komunikace. Studenti budou vycházet ze svých praktických zkušeností získaných v rámci asistentské praxe (v 
předchozím Bc. studiu nebo si ji mohou zapsat jako volitelný předmět), které se budou týkat pozorování 
interakcí učitele a žáků, procesů kognitivní aktivace, emočních a motivačních stránek učení studentů. 
Hlavní témata kurzu: 

1. Pedagogická, sociální a školní psychologie v praxi střední školy 
2. Vývojově psychologický pohled na období adolescence 
3. Problematické situace a patologické jevy ve školním prostředí 
4. Determinanty učebního výkonu – kognice a metakognice 
5. Determinanty učebního výkonu – emoce, seberegulace, motivace a vůle k učení 
6. Evidence-based teaching a evidence-based learning (vyučovací postupy a techniky učení podpořené 

výzkumy) 

7. Fungování školní třídy, žáku a učitelského kolektivu v sociálně-psychologickém kontextu 
8. Prostředky efektivní komunikace učitele 
9. Reflektivní praxe v práci učitele 

  Studenti si budou v rámci kurzu zpracovávat portfolio k vybraným tématům kurzu (efektivita práce učitele, 
vyučovací postupy založené na výzkumné evidenci). Prezentace portfolia bude součástí ústní zkoušky a bude dále 
vstupem do portfolia ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál. 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Orbey: Malvern. 
Doporučená: 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. 
Dwecková, C. (2017). Nastavení mysli, Brno: Jan Melvil Publishing. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika střední školy 

Typ předmětu ZT dop.  ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, prezentace reflexe „Já v roli učitele“ – vlastnosti a kompetence potřebné pro učitelskou profesi. 
Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři. 
Výstup do portfolia: zpracování reflexe „Já v roli učitele“ – sebereflexe ve vztahu k identifikaci vlastností, potřebných pro 
výkon učitelské profese; anotace odborné literatury. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

Přednášející: doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., (60%) PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (20%), 
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%) 
Vedení semináře: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (50%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50%) 
Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je prohloubit schopnost studentů vnímat 
profesní, osobnostní a sociální aspekty role učitele v současné škole, a to ve vztahu k postupnému odhalování zákonitostí 
výchovně-vzdělávacího procesu. Předmět bude rozdělen do tří oblastí, první bude sledovat pedeutologická hlediska, 
výchovné aspekty učitelovy práce a jeho komunikaci s rozmanitými partnery. Druhá oblast bude rozšiřovat didaktické 
aspekty práce učitele. Třetí oblast bude zaměřena na organizaci a realizaci akčního výzkumu ve školách. 
V rámci přednášek budou rozvíjena tato témata: 

A) Učitelská profese a její ukotvení 
1. Profese učitele, kompetence učitele, prestiž učitelské profese, image učitele. 
2. Legislativní vymezení učitelské profese, zákoník práce škola, práva a povinnosti učitele ve vztahu 

k zaměstnavateli, rodičům (zákonným zástupcům žáka) a žákům (odpovědnost za žáka v procesu vyučování, 
dětská práva). 

3. Učitel a školní poradenské pracoviště – co řeší a jak komunikovat edukační potíže žáků se svými kolegy ve škole 
(přednáška v tandemu s partnerem z fakultní školy). 

4. Učitel a rodiče – jaké jsou možné formy spolupráce s rodiči, jak komunikovat s rodiči problémy edukační potřeb 
jejich dětí. 

5. Učitel a kvalita jeho práce – kdo a jak učiteli pomáhá a vede jej k zlepšování práce, komunikace s managementem 
školy, supervize a mentoring, uvádějící učitel, role školní inspekce. 

B) Škola, kurikulum, učitel 
C) Organizování a realizace akčního výzkumu ve školách 
Jak získávat, vyhodnocovat a interpretovat data, charakterizující realitu školní třídy, žáka. 

V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s řešením vybraných oblastí vážících se na témata přednášek. 
Studenti budou pracovat na sebereflektivních materiálech, ve kterých si budou utvářet vlastní cestu k řešení 
diskutovaných situací s cílem odhalit podstatu diskutovaných otázek a metodologicky je uchopit. Studentům bude 
vytvořen prostor, aby se mohli seznámit s pohledy na školu a školní vyučování v kontextu výchovných, didaktických a 
metodologických aspektů. Do výuky je plánováno tandemové zapojení asistenta pedagoga, sociálního pedagoga nebo 
školního psychologa. 
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Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kasíková, Hana. (1997) Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 147 s. 
Vališová, A., & Kasíková, H. a kol. (2011) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 
Feřtek, T. (2015) Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 
Doporučená: 
Gavora, P. (2005) Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido. 
Janík, T. (2009) Školní vyučování. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, s. 178-183, 6 s. 
Výchova a vzdělávání. 
Průcha, J. & R. Švaříček. (2009) Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS - 
Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105. 
Rabušicová, M. (2009) Rodiče a škola. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, s. 319-323, 5 s. 
Šeďová, K., Švaříček, R. & Z. Šalamounová. (2012) Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 293 s. 
Šeďová, K., R. Švaříček, R., Sedláček, M. & Z. Šalamounová. (2016) Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k 
dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 325 s. 
Švaříček, R. & K. Šeďová. (2007) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 377 stran. 
Vašutová, J. (1998) Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

https://is.muni.cz/osoba/12302?lang=cs
https://is.muni.cz/osoba/12302?lang=cs
https://is.muni.cz/osoba/109084?lang=cs
https://is.muni.cz/osoba/12302?lang=cs
https://is.muni.cz/osoba/23221?lang=cs
https://is.muni.cz/osoba/109084?lang=cs
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogicko- psychologická diagnostika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři 
Výstup do portfolia: zpracování reflexe z vlastní diagnostické zkušenosti (student si vybere oblast diagnostiky 
a vhodnými technikami provede základní sběr diagnostických dat, jejich vyhodnocení, formulování 
doporučení, anotace odborné literatury. 
Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (60%) 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, vedení semináře 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (60%) 
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%) 
Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (20%) 
Stručná anotace předmětu 

V rámci seminářů student získává praktické zkušenosti s třemi oblastmi diagnostiky – diagnostika žáka, 
diagnostika školní třídy a autodiagnostika učitele. 
Tematické okruhy: 

1. Základní pojmy diagnostiky (diagnostika, diagnóza, semiformální diagnóza ve škole). Využití 
diagnostiky v různých pracovních kontextech práce učitele a její cíle. Etika v diagnostickém procesu, 
etika práce s výsledky. Standardy pro užívání diagnostických metod. Systém poradenství ve školství. 

2. Základní techniky diagnostické činnosti učitele. Pozorování (záznamové archy), rozhovor, anamnéza, 
analýza produktů činnosti, projektivní techniky, znalostní testy, dotazníky, výkonové testy a další 
metody. Vydavatelé diagnostických metod v České republice. Využití standardizovaných metod ve 
škole. 

3. Diagnostika procesu učení žáků: kompetence k učení, učebních postupů žáků, diagnostika 
porozumění žáků ve výuce, výkonová motivace, učební motivace, kauzální atribuce, předpoklady pro 
školní výkon, sebepojetí žáků v oblasti učení/předmětů (check-listy), strach ze školy a výkonu, 
kognitivní styl, styl učení, strategie učení, pozornost, inteligence, nadání žáků. 

4. Diagnostika průběžných školních výkonů žáků: Diagnostika prekoncepcí a předchozích znalostí ve 
výuce (concept cartoons, pojmové mapy). Ústní zkoušky, písemné práce, pozorovací archy, portfolio 
jako diagnostický nástroj. Didaktické testy (normy, standardizace). Školní didaktické testy (výsledky a 
klasifikace). Prezentace výsledků školy ze srovnávacích národních/mezinárodních šetřeních, jejich 
interpretace, plány intervence. Neformální měření kompetencí. Posudky, klasifikace, vysvědčení. 

5. Psychosociální klima třídy jako diagnostický problém. Práce s různými typy nástrojů. 
6. Reportování výsledků: žákům, kolegům, rodičům, veřejnosti (pomocí webových stránek). Spolupráce 

s rodinou: komunikace výsledků žáků rodině žáka (příprava srozumitelných a konstruktivních 
informací, rozhovory se žáky o jejich učení a výsledcích, pokroku (formulace osobních cílů pro 
strukturovanou dohodu o učení). 

7. Autodiagnostika v práci učitele. Sebepojetí jako učitele. Rozvoj diagnostické kompetence u učitele a 
její reflexe 

8. Diagnostika žáka - klíčové koncepce talentu a nadání, identifikace nadaných dětí a jejich následovná 
péče na středních školách. 
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Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Hadjmoussová, Z., & Duplinský, J. (2002) Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF. 
UK. 

Knotová, D., Klégrová, J., & Hájková, V. (2014) Školní poradenství. Praha, Grada. 
Matějček, Z., Klégrová, J., & Hájková, V. (2011) Praxe dětského psychologického poradenství. Praha, Portál. 
Mertin, V. & L. Krejčová. (2012) Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 343 s. 
Doporučená: 
Dacey, J. S., & Lennon, K. H. (2000) Kreativita. Praha: Portál. 
Hrabal, V. & I. Pavelková. (2010) Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 239 s. 
Hříbková, L. (2005) Nadání a nadaní. Praha: UK 
Chráska, M. (1999) Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido. 
Kucharská, A. a kol. (2007) Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických 
centrech. IPPP, Praha. 
Mackintosh, N. J. (2000) IQ a inteligence. Praha: GRADA. 
Mönks, F. J., & Ypenburgová, I. H. (2002) Nadané dítě. Praha: GRADA. 
Vítková, M. (2003)  Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe.  MU, Brno. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciální pedagogika 

Typ předmětu ZT Dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná zkouška. 
Další požadavky: V průběhu semestru studenti ve dvoučlenných skupinách dle svých aprobací vypracují 
přípravu učební jednotky dle vlastní volby, kterou uzpůsobí vybranému žáku se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Tento materiál může být součástí portfolia studenta a může být prezentován u ZSSk, pokud 
student u SZZ zvolí otázku z okruhu speciální pedagogiky. 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, semináře, konzultace, zkoušení (60%) 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (60%), Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. (40%) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi problematiky speciálních vzdělávacích potřeba a 
kompetencemi k realizaci podpůrných opatření v prostředí střední školy. 
Obsahové zaměření: 

1 Speciální pedagogika - předmět, cíle, postavení v systému věd, členění oboru a aktuální trendy 
2 Základní metody: speciálně pedagogická diagnostika, prevence, metody komplexní rehabilitace, 

terapie v SPPG 
3 Školský poradenský systém a platná legislativa v oblasti poradenských služeb a žáků se speciálními 

potřebami (SVP) 
4 Jednotlivé skupiny žáků se SVP, včetně problematiky parciálních poruch, žáků nadaných 
5 Podpůrná opatření a jejich realizace – práce s doporučením školského poradenského zařízení, 

příprava Plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu, jejich vyhodnocení 
6 Žák s postižením a v rodině a škole: komunikace s rodinou, příprava třídy na integraci žáky se SVP 

Očekávané získané způsobilosti: 
Student je schopen identifikovat speciální vzdělávací potřeby žáka/studenta a přizpůsobit jim metody, formy 
i obsah výuky. 
Výstupní kompetence: Student/ka rozumí základní problematice postižení a speciálních vzdělávacích potřeb. 
Student/ka se orientuje v systému poradenských služeb. Student/ka dokáže propojit informace z doporučení 
školského poradenského zařízení se svými didaktickými a pedagogickými znalostmi a následně vhodně 
modifikovat výuku a přístup k žákovi. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Bendová, P. a kol. (2015) Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy. HK: Augustin. 
kol. autorů. (2019) Katalog podpůrných opatření. (Online) http://katalogpo.upol.cz/. 2014 – 2018 průběžně 
aktualizováno 
Slowík, J. (2016) Speciální pedagogika. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Bittmanová, L. a kol. (2018) Speciálně pedagogické minimum pro učitele. Praha: Pasparta. 
Jucovičová, D., & Žáčková, H. (2017) Školní hodnocení a žáci se SPUCH. Praha: nakladatelství D + H. 
Valenta, M. a kol. (2014) Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál. 
Slowík, J.  (2010) Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

http://katalogpo.upol.cz/
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář aplikované pedagogiky a psychologie 
Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

reflexe / prezentace, zápočet 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

semináře, konzultace 

Vyučující 

doc. PhDr. Alena Nohavová, Ph.D. (25%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (25%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 
(25%), PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (25%), 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřený na rozvoj pozorovacích, interpretačních a analytických dovedností budoucích učitelů. 
Obsah kurzu je zacílen na praktické situace z pedagogického prostředí, na kterých bude procvičována 
schopnost odborného rozboru, spočívající například v identifikaci klíčových jevů a aktérů, a zároveň efektivní 
práce s relevantními zdroji informací, které mohou k řešení situací přispět. Cílem předmětu je tak podpořit 
reflexi vlastních vnitřních pochodů, postojů, očekávání, vlastností, pocitů a konstruktivních procesů v roli 
pedagoga. Kurz by měl zároveň směřovat ke zvýšení pocitu profesní i osobní jistoty v náročných a 
komplexních pedagogických situací, ve kterých se budou budoucí učitelé nacházet. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. 
Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika 
realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido. 
Janík, T., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 
Brno: Masarykova univerzita. 
Průcha, J. (2005). Moderní pedagogika. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 
Feřtek, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



16 
 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Inkluzivní didaktika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14s 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, zápočet. 
Výstup do portfolia: Zpracování seminárních úkolů a jejich reflexe. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, konzultace, kontrola portfolia 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem je seznámit studenty se specifiky vyučovacího procesu v inkluzivním vzdělávání. Důraz je kladen 
především na způsob kooperace a komunikace žáků, pedagogů a dalších pedagogických pracovníků v 
inkluzivním vzdělávání. 
Témata seminářů: 

1. Úvod do předmětu. Inkluze. Didaktika. 

2. Inkluzivní vzdělávání u nás a v mezinárodním kontextu. 
3. Základní pojmy: inkluze, integrace, individualizace, diferenciace, heterogenita, žáci se SVP, podpůrná 

opatření ve vzdělávání. 
4. Cíle inkluzivního vzdělávání. 
5. Aktéři inkluzivní edukace (rodiče, žáci, učitelé, asistent pedagoga, školní asistent, zaměstnanci ŠPP, 

další zaměstnanci školy). 
6. Klima inkluzivní školy. 
7. Párové vyučování. 
8. Kurikulum v inkluzivní škole. 
9. Didaktické přístupy a metody v inkluzivní škole. 
10. Kooperativní učení. 
11. Hodnocení v inkluzivní škole. 
12. – 14. Analýzy pedagogických situací se zaměřením na inkluzivní vzdělávání. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Lechta, V. (ed.) (2016) Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Strnadová, I., Hájková, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 
Vítková, M. (ed.). (2004) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido. 
Katalog podpůrných opatření. Dostupné na: http://katalogpo.upol.cz/ 
Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání. Dostupné na: 
http://www.msmt.cz/file/37378/ 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

http://katalogpo.upol.cz/
http://www.msmt.cz/file/37378/
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogicko-psychologická učitelská praxe 
Typ předmětu Reflektivní praxe Dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 
0p+14s (14 hod. praxe ve 
škole) 

kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování výstupů pro Deník praxí a pro Studentské portfolio. Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Organizační zajištění praxí, spolupráce s mentory na fakultních školách 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (50%), mentoři – učitelé z fakultních škol 

Stručná anotace předmětu 
 

Studenti absolvují náslechovou pedagogicko-psychologickou praxi na středních školách, kde ve spolupráci 
s mentory – učiteli těchto škol, budou pozorovat pedagogické procesy ve výuce a zpracovávat výstupy 
k sebereflexi. Cílem je posílit orientaci studentů na nástup do praxe a jejich schopnost propojovat teoretické 
poznatky s praxí. 
Hlavní témata pro zpracovávání sebereflexe: 

1. Etická a morální rovina učitelské profese 
2. Sebereflexe ve vztahu k vlastním osobnostním a profesním předpokladům k učitelské profesi 
3. Reflexe fungování školy a školního prostředí 
4. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem, spolupráce mezi učiteli 
5. Řešení problematických situací, strategie řízení třídy 

 

Zmíněná témata budou podpořena tvorbou a rozborem sebereflektivního deníku, který si vedou studenti 
v průběhu praxe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená: 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 
International Bureau of Education & Dvořák, D. (2005). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál. 
Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k reflexi pedagogicko-psychologické učitelské praxi 

Typ předmětu Reflektivní praxe dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Inkluzívní didaktika 
Korekvizity: Pedagogicko psychologická praxe 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (33%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (33%), PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (33 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci Semináře k asistentské praxi studenti společně reflektují úkoly, které splnili na Asistentské 
pedagogicko psychologické praxi. 

 

Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 
1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským 

pracovištěm. 
3. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
4. Řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování žáků. 
5. Strategie řízení třídy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
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 
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Přehled personálního zabezpečení studijního programu v rámci společného pedagogicko- 
psychologického základu 

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

Bílková Zuzana, Mgr., Ph.D. 
Jošt Jiří, doc. Mgr., CSc. 
Krninský Luboš, Mgr., Bc., Ph.D. 
Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D. 
Najmonová Marie, Mgr., Ph.D. 
Nohavová Alena, doc., PhDr., Ph.D. 
Petrášková Vladimíra, doc., RNDr., Ph.D. 
Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 
Stuchlíková Iva, Prof., PaedDr., CSc. 
Žlábková Iva, PhDr., Ph.D. 

 
 

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

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

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

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

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

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

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

Speciální pedagogika (seminář, 40%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2006 – 2012 Doktorský studijní program Pedagogická psychologie, PedF UK, Ph.D. uděleno 2012 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   
2 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

JOŠT, J. HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. (20%), 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 

BÍLKOVÁ, Z. (50%), & ŠTEFÁNKOVÁ, Z. (2017). Spolupráce rodiny a školky z pohledu poradenského psychologa. In 
Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I. (Eds.) Škola a její lidé na křižovatkách. (s. 9-20). Brno: Česká pedagogická 
společnost. ISBN 978-80-905245-8-3. 

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., & BÍLKOVÁ, Z. (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. 

JOŠT, J. THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. (15%), BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., & PETRÁŠKOVÁ, V. (2017) School 
Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Nata R.N (Ed) Progress in Education 
(pp.147 – 167). NY: NOVA Science Publishers 

BÍLKOVÁ Z. (2017) Učitel mateřské školy a jeho diagnostická, intervenční role. In Svobodová, E.; Vítečková. M a kol. 
Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. S. 68 - 79. ISBN 978-80-262-1243 

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z. (20%), & 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 
 



21  

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

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 

Pedagogicko-psychologická diagnostika (přednášky, 60%, zkoušející, garant předmětu) 
Speciální pedagogika (přednášky, 60%, zkoušející, garant předmětu) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

 
doc. Pedagogická fakulta UK Praha, Speciální pedagogika, habilitace, 2012 
CSc., Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 1980 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981 – 2002 Školský úřad Jindřichův Hradec - Ped. psych. poradna, psycholog 
2002 – 2012 PF JU České Budějovice, odborný asistent 
2012 – dosud PF JU České Budějovice, vedoucí oddělení Speciální pedagogiky 
Garant bakalářského studijního programu Speciální pedagogika - učitelství pro MŠ 
Člen oborové rady doktorského programu Pedagogická psychologie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení BP – 4 
Vedení DP – 12 
Vedení PhD – 5 
Recenzent habilitačních prací – 3 
Recenzent PhD-prací – 4 

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

bez autocitací 
Speciální pedagogika 2012 Pedagogická fakulta UK WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
2 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: 64 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 17 

 
JOŠT, J. (20%), HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z., & MRKVIČKA, T. (2016) Social aspects of dyslexia: A case of 
transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options. New York: Nova Science 
Publishers, Inc., s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6. 
BRABCOVÁ, D., ZÁRUBOVÁ, J., KOHOUT, J., JOŠT, J. (20%), & KRŠEK, P. (2015) Effect of learning disabilities on academic 
self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, roč. 45-46, č. 
říjen 2015, s. 120-128. 

JOŠT, J. (15%), 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. (25%), 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. (25%), 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. 
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Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

Datum 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

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

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

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

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

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

Inkluzivní didaktika (seminář, 50%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 
 

2009–2017 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pedagogická psychologie (Ph.D.). 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od září 2013 odborný asistent v ateliéru arteterapie JU v ČB (souběžně s KPE) – vyučované předměty: psychologie 
umění, základy arteterapeutické metodiky, autobiografická tvorba a její interpretace, výcvik v analýze výtvarného díla, 
praktický výcvik v projektivní arte skupině. 
Od září 2009 odborný asistent na katedře pedagogiky a psychologie JU v ČB – vyučované předměty: obecná didaktika, 
pedagogická a sociální komunikace, vývoj výtvarného projevu, poruchy chování, problémová a projektová metoda na 
ZŠ, praktikum didaktiky ZŠ. 

2005–2009 Učitel českého jazyka, dějepisu a společenskovědních předmětů (Rv, Ssv, Vo) na 2. st. ZŠ Český Krumlov, 
Plešivec. Od září 2006 do června 2009 činný ve funkci školního metodika prevence. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

   

   

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

Počet odborných publikací celkem: 8 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 5 

 
VANĚČKOVÁ, O., KRNINSKÝ, L. (33%), & VÁCHOVÁ, M. (2017). Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích 
učitelů. In M. Procházka, M. Vítečková, & I. Žlábková (Eds.), Škola a její lidé na křižovatkách. (s. 195–212). Brno: 
Česká pedagogická společnost. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

Datum 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

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 

Seminář k rozvoji profesní identity (přednášky, semináře, 50%) 
Psychologie v praxi střední školy (semináře, 20%) 
Seminář aplikované pedagogiky a psychologie (semináře, 25%) 
Pedagogicko psychologická učitelská praxe (vedení praxe, 50%) 
Seminář k reflexi pedagogicko psychologické učitelské praxi (semináře, 33%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

 

(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykova univerzita, obecná psychologie, (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
 

od 2013 odborný asistent na PF JU 

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 
9 0 47 

   

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 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 

KUČERA, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting. In Chernov Y. & Nauer 
M.A. (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli. ISBN 9783746720388. 

 

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 (pp. 19–30). České Budějovice 
(CZ): PF JU. 

 

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

 

KUČERA, D. (50%), & HAVIGEROVÁ, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application in 
psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), pp. 61–72. ISSN 1338-2144. 
KUČERA, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC SGEM 
(Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Science & 

Society Conference Proceedings Vol. 2 (pp. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM. ISBN 978-619-7408-19-5. 
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Působení v zahraničí 

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 
 



26  

 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

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 

Pedagogicko-psychologická diagnostika, (seminář, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

 
dokončené magisterské studium na FF UK v Praze (obor Pedagogika), 2002 
doktorské studium na PFJU (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 asistent na PF JU 

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   

   

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

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., & NAJMONOVÁ, M. (33%) (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. (33%) (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. (20%), 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. (25%), & 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. (20%) (2016). Inkluzivní vzdělávání v  pregraduální 
přípravě učitelů. Brno: LLP. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

Datum 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Jméno a příjmení Alena Nohavová Tituly doc., PhDr., 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 

Seminář k rozvoji profesní identity (přednášející, semináře, 50%) 
Psychologie v praxi pro střední školy (semináře, 20%) 
Seminář aplikované pedagogiky a psychologie (semináře, 25%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

 
2008-2012: studium PF JU v ČB, obor Pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011-dosud: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 14 

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

bez autocitací 
Pedagogická psychologie 2019 JU WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
4 3 33 

   

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: 28 
z toho 1 kniha, 8 kapitol v knize, 9 článků v periodiku, 10 článků ve sborníku 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 21 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
NOHAVOVÁ, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k její realizaci. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU v Českých 
Budějovicích 
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. ISBN 978-80-210-8768-2. 
NOHAVOVÁ, A. (50%), & 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. ISBN 978-80-210-8768 
NOHAVOVÁ, A. (50%), & 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 
CHRZ, V., NOHAVOVÁ, A. (33%), & SLAVÍK, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální výzva 
pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), 21–46. ISSN 1803-7437. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

Datum 
 

http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-zp.pdf
http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

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

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

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

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

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

Pedagogika střední školy (přednášející, 60%, garant předmětu) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2017, doc., obor Ekonomika a management, EF JU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – dosud: docent na katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích 
2014 – dosud: předsedkyně AS PF JU v Českých Budějovicích 

2014 – 2017: Členka AS JU v Českých Budějovicích a členka Ekonomické komise AS JU v Českých Budějovicích 
2010 – dosud: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání 
akreditace (poskytovatel zkoušek: Studio D – akustika s.r.o.) 

březen 2007 – září 2010: proděkanka pro rozvoj PF JU v Českých Budějovicích 
2007, 2010: nezávislý posuzovatel Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Praha 6- Řepy 
pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání akreditace 

2004 – 2009: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení kvalifikačních prací BP a DP – 19, disertační práce - 3 

Členství v oborových radách DSP- 4 (Pedagogická psychologie, Teorie vzdělávání v matematice, Vzdělávání v biologii, 

Teorie vzdělávání ve fyzice) 

Garant studijního programu Psychologie 
Členství v habilitačních a jmenovacích  komisích - 9 

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

bez autocitací 
Ekonomika a management 2017 EF JU WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
23 40 53 

   

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

JOST, J., THEIN, R., HAVLISOVA, H., BILKOVA, Z., BRABCOVA, D., ZEMKOVA, L., & PETRASKOVA, V. (14%) (2017). School 
Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in Education. 1.st ed. Nova 
science Publisher: New York. Chapter 6, pp. 147-168. 

 
BINTEROVÁ,  H.,  HAŠEK,  R.,  KARVÁNKOVÁ,  P.,  PECH,  P.,  &  PETRÁŠKOVÁ,  V.  (25%)  (2016).  Klíčové  kompetence  a 
mezipředmětové vztahy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 147 s. 

 

BINTEROVÁ, H., HAŠEK, R., PECH, P., & PETRÁŠKOVÁ, V. (25%) (2015). Klíčové kompetence v badatelsky orientované 
výuce matematiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1. vydání, 100 stran. 

 
JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BRABCOVÁ, D., & PETRÁŠKOVÁ, V. (25%) (2015). Subdeprivace a její obraz ve 
školním vývoji dítěte. Pedagogicko – psychologická diagnostika. Praha: EDUKO, s.r.o. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

Datum 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

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 

Pedagogika střední školy (přednášky, semináře, 20%) 
Pedagogicko-psychologická diagnostika (semináře, 20%) 
Seminář aplikované pedagogiky a psychologie (semináře, 25%) 
Pedagogicko-psychologická učitelská praxe (vedení praxe, 50%) 
Reflektivní seminář k pedagogicko-psychologické učitelské praxi (semináře, 33%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

 

2002 – 2009 Pedagogická fakulta UK v Praze – Pedagogika (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
11 1 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 12 WoS) 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 
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. Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a postgraduální přípravy studentů 
učitelství. In: DANIELOVÁ L., HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., JANDERKOVÁ, D., KAMANOVÁ, L., VYLEŤAL, P. (editoři) Rozvoj 
kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 304 s. ISBN 
978-80-7509-256-4. 
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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 aplikované pedagogiky a psychologie 

PROCHÁZKA, M. (2017) Proměny spolupráce rodiny a školy. In Bakošová, Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže. 
Pedagogika na križovatke nových výziev: konvergencie tradícií a inovátorstva vo výchove a vzdelávaní smerujúce ku kvalitnému 
životu detí a mládeže v reálnom svete. Bratislava: Slovenská pedagogická spoločnosť při SAV, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 
2017, s. 139-146. ISBN 978-80-223-4353-4. 

 
PROCHÁZKA, M. (2017) Role školy v souvislosti s řešením prevence kázeňských problémů z pohledu začínajících učitelů a sociálních 
pedagogů. In Hroncová, , Emmerová, Socialia 2017 Participácia sociálnych pedagogov a iných pomáhajúcich profesií na prevencii 
a riešení sociálnopatologicých javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 ? Súčasný stav, problémy a priority. Banská Bystrica: 
Belianum, Univerzita Máteje Bela, Banská Bystrica, 2017, s. 49-52. ISBN 978-80-557-1331-1. 

 

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

 Pedagogicko-psychologická učitelská praxe a Reflektivní seminář k praxi 

ŽLÁBKOVÁ, I., M. PROCHÁZKA (34%) & M. VÍTEČKOVÁ (2016). Inovace pedagogických praxí na PF JU v Českých Budějovicích. In: 
ŠVEC, V., K. LOJDOVÁ & B. PRAVDOVÁ. Sborník z konference Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. Brno: Masarykova 
univerzita. s. 52–58. ISBN 978-80-210-8274-8 

Působení v zahraničí 

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

Podpis 
 

Datum 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

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 

 
Psychologie v praxi střední školy (garant předmětu, přednášející, 60%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

 

Pedagogická psychologie, UK v Praze, prof. 2009 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

1985 – dosud, PF JU, vedoucí katedry, proděkan 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení kvalifikačních prací BP a DP – 19, disertační práce - 3 

Členství v oborových radách DSP- 4 (Pedagogická psychologie, Teorie vzdělávání v matematice, Vzdělávání v biologii, 

Teorie vzdělávání ve fyzice) 

Garant studijního programu Psychologie 

Členství v habilitačních a jmenovacích  komisích - 9 

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

bez autocitací 
Obecná psychologie 1997 MU v Brně WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
184 269 100 

Pedagogická psychologie 2009 UK v Praze 

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

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 

Celkem 18, z toho 9 článků (4 cizojazyčné), 4 knihy (2 editované monografie), 4 kapitoly v knihách (2 cizojazyčné) 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 
BAJGAROVÁ, Z., & STUCHLÍKOVÁ, I. Obtížný temperament v raném dětství. Československá psychologie, 2019, roč. 63, č. 
1, s. 104-115. ISSN 0009-062X 

 
STUCHLÍKOVÁ, I., & JANÍK, T. (Eds.) (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita 
v Brně. 

 

HEINZ, J., ENGHAG, M., STUCHLÍKOVÁ, I. (16%), 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. 

 
LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A.,GROB,R, HOLMEIER, M., MONTPIED, P., MOULIN, M., PETR, J., ROKOS, 
L., STUCHLIKOVA, I. (7%), 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. 
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EVANS, R., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A.  BIRCH JENSEN, S.,NIELSEN, J.A. STUCHLÍKOVÁ, I. (11%), 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. 

Působení v zahraničí 

2000 J. W. Goethe Universität Frankfurt – zpracování společného výzkumu v oblasti hněvu a úzkosti 
2007 University of Minnesota, Fulbright Scholar 

Podpis 
 

Datum 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

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 

Pedagogika střední školy (přednášky, semináře, 20%) 
Seminář aplikované pedagogiky a psychologie (semináře, 25%) 
Inkluzivní didaktika (semináře, 50%) 
Seminář k pedagogicko psychologické učitelské praxi (semináře, 33%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2004–2012: FF UK v Praze – obor Pedagogika (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2009: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky – odborná asistentka 
2009 – dosud: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie – 
odborná asistentka 
2009 – 2016: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra psychologie a speciální 
pedagogiky – externí vyučující 

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    

   

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 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 
NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I. (20%), & 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. 

 
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. (7%) (2018). Students’ perspectives on Peer 

Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International Publishing. 
 
EVANS, R., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A.  BIRCH JENSEN, S.,NIELSEN, J.A. STUCHLÍKOVÁ, I., TIDEMAND, S., & 
ZLABKOVA, I. (11%) (2018). Teacher Perspectives About Using Formative Assessment (227-248). In J. Dolin, R. Evans (Eds.), 
Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International Publishing. 

 
HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., & ŽLÁBKOVÁ, I. (33%) Formative peer assessment in inquiry based mathematics education 
(a case study). In Novotná, Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 146–155. ISBN 978-80-7290-833-2. 
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Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 

Datum 
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Učitelství hry na nástroj pro střední školy a  základní umělecké školy 
(jednooborové studium) 

◦ Studijní plány a návrh témat prací 

◦ Související tvůrčí činnost 
◦ Sylaby předmětů 



40  

Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního 
plánu 

Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Etnická hudba I. 13p+13s Zp 2 Voříšek Martin, Mgr., 
Ph.D. 

1/ZS ZT 

Analýza skladby I. 
(Rozbor skladeb I.) 

0p+26s Zp 2 Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D. 

1/ZS ZT 

Hlavní obor I. 0p+26s Zp 3 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

1/ZS PZ 

Interpretační seminář I. 0p+13s Zp 3 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

1/ZS PZ 

Improvizace I. 0p+13s Zp 1 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

1/ZS PZ 

Hudba a společnost 26p+0s Zp 3 Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D. 
Voříšek Martin, 
Mgr., Ph.D. 

1/LS ZT 

Analýza skladby II. 
(Rozbor skladeb II.) 

0p+26s Zk 3 Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D. 

1/LS ZT 

Etnická hudba II. 13p+13s Zp 2 Voříšek Martin, Mgr., 
Ph.D. 

1/LS ZT 

Hlavní obor II. 0p+26s Zp 3 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

1/LS PZ 

Interpretační seminář II. 0p+13s Zp 3 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

1/LS PZ 

Improvizace II. 0p+13s Zp 1 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

1/LS PZ 

Hudební estetika 13p+0s Zk 2 Voříšek Martin, Mgr., 
Ph.D. 

2/ZS ZT 

Analýza skladby III. 
(Soudobé kompoziční 
techniky) 

13p+13s Zp 2 Voříšek Martin, Mgr., 
Ph.D. 

2/ZS ZT 

Hlavní obor III. 0p+26s Zp 3 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

2/ZS PZ 

Interpretační seminář III. 0p+13s Zp 4 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

2/ZS PZ 

Hlavní obor IV. 0p+26s Zp 3 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

2/LS PZ 
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    Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

  

Interpretační seminář 
IV. 

0p+13s Zp 4 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

2/LS PZ 

celkem   44    

Oborová didaktika 

Řízení sboru 0p+26s Zp 2 Gadžijeva Elvira, Mgr. 1/ZS PZ 

Didaktika hudební 
výchovy I. 

0p+26s Zp 2 Holec Jan, PhDr., 
Ph.D. (30%), Křenková 
Lucie, Mgr. 

1/ZS PZ 

Modelové vyučování I. 4 
konzultace/se

m. 

Zp 2 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

1/ZS PZ 

Řízení sboru v praxi 0p+16s Zp 2 Gadžijeva Elvira, Mgr. 1/LS PZ 

Didaktika hudební 
výchovy II. 

0p+26s Zp 2 Holec Jan, PhDr., 
Ph.D. (30%), Křenková 
Lucie, Mgr. 

1/LS PZ 

Modelové vyučování II. 4 
konzultace/se

m. 

Zp 2 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

1/LS PZ 

Didaktika hudební 
výchovy III. 

0p+26s Zk 2 Holec Jan, PhDr., 
Ph.D.(30%), Křenková 
Lucie, Mgr. 

2/ZS PZ 

Modelové vyučování III. 4 
konzultace/se

m. 

Zp 2 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

2/ZS PZ 

Aktivizační prvky v hudební 
výchově 

0p+26s Zp 2 Křenková Lucie, Mgr. 2/ZS PZ 

Modelové vyučování IV. 4 
konzultace/se

m. 

Zp 2 Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 
Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

2/LS PZ 

celkem   20    

Praxe 

Průběžná pedagogická 
praxe 

0p+26s Zp 6 Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

1LS/2ZS PZ 

Souvislá pedagogická 
praxe 

4 týdny Zp 6 na SŠ 2/LS PZ 

Příprava závěrečné práce 

Diplomová práce I. konzultace Zp 6 Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D. + vedoucí 
práce 

1/LS PZ 

Diplomová práce II. konzultace Zp 6 Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D. + vedoucí 
práce 

2/ZS PZ 

Závěrečná redakce 
diplomové práce 

konzultace Zp 6 vedoucí práce 2/LS PZ 

Celkem   18    

Kreditní sumarizace: 16 ZT + 28 ZP (44)+ oborová didaktika 20 + 12 praxe + 4 pv + 18 diplomová práce + 20 
Pedagogicko-psychologický základ. Celkem= 118 kreditů za pedagogicko-psychologickou 
složku, 2 kredity do 120 připadají na volitelné předměty. 
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Povinně volitelné předměty - skupina 1 
       

 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Studium Hudební výchovy pro střední školy je zakončeno státní závěrečnou zkouškou; státní závěrečná zkouška 
je ústní. Zkouška probíhá v českém jazyce a obsahuje tyto předměty s vlastními okruhy: 

1) Historicko-teoretická analýza skladby 
2) Didaktika hudební výchovy 
3) Absolventský koncert 
4) Pedagogika a psychologie 
5) Obhajoba diplomové práce 
Otázky jsou totožné s uvedenými tematickými okruhy. 

 
Ad1) 

1. Chorální melodie s latinským textem, česká duchovní píseň - interpretace notových ukázek, 
duchovní hudba středověku, její funkce a formy 

2. Středověká jednohlasá nebo vícehlasá píseň - interpretace notových ukázek, světská hudba 
ve středověku, její společenské funkce, odraz forem rytířského života, hudební formy, žánry 

3. Vícehlasá píseň s melodií v tenoru/moteto - interpretace notových ukázek, hudba 
renesance a reformace v 15. a 16. století, hudební formy a druhy, jejich funkce 

4. Árie - analýza skladby, opera a další útvary vokální hudby baroka a klasicismu, recitativ, árie, funkce 
5. Věta houslového koncertu/concerta grossa, např. Vivaldi, Corelli, Bach, Händel - analýza skladby, 

orchestrální hudba pozdního baroka 
6. J. S. Bach: fuga g moll z Temperovaného klavíru - analýza skladby, hudba baroka pro klavír 
7. W. A. Mozart/L. v. Beethoven: sonátová nebo rondová věta - analýza skladby, formy instrumentální 

hudby klasicismu 
8. A. Dvořák: Humoreska/B. Smetana: Polka - analýza skladby, charakteristické nebo taneční žánry 

v hudbě 19. století, formální a funkční stránka 
9. F. Schubert: Lindenbaum - analýza skladby, romantická píseň, typy, autoři 
10. B. Smetana: Vltava, partitura - analýza skladby, programní symfonická hudba 19. století, formy, typy 

hudebního vyjádření mimohudebního obsahu 
11. B. Bartók: Rumunské tance, Sz. 56, V, VI - analýza skladby, neofolklorismus, modalita v evropské 

hudbě 20. století, významní představitelé nebo školy, jejich inspirační zdroje a hlavní rysy 
hudebního jazyka 

12. W. Lutoslawski: Smuteční hudba, 1. věta, Prolog - analýza skladby, dodekafonie a serialismus 
v hudbě 20. století, způsoby uplatnění řadového principu, obecné a individuální rysy u 
hlavních představitelů 

 
Ad2) 

1. Hudebně výchovný proces ve škole, jeho činitelé, osobnost učitele Hv a jeho žádoucí předpoklady 
k učitelské práci, činnostní charakter HV, uplatňované druhy hudebních činností na ZŠ a jejich vztahy. 
Uplatnění didaktických zásad v hudební výchově: zásada aktivity žáků, zásada názornosti a příklady 
jejího respektování, zásady přístupnosti a přiměřenosti, soustavnosti a posloupnosti, zaměřenost na 
rozvíjení hudebních schopností a dovedností a osvojování hudebních poznatků. 

2. Podstata Orffova Schulwerku, jeho základní rysy, hudební tvořivost a improvizace, využití 
elementárních hudebních nástrojů na 2. stupni ZŠ, způsoby vytváření nástrojových doprovodů 
k nacvičovaným písním. 
Pohyb spojený s hudbou jako jedna z hudebních činností v rámci všeobecné hudební výchovy, smysl 
a cíl této činnosti především v rozvíjení rytmického cítění, hra na tělo, pohyb jako variace 

a kombinace chůze a tanečních kroků se zřetelem k vnímané hudbě. 

3. Plánování hudebně výchovné práce, uplatnění tematického principu, struktura hodiny hudební 
výchovy, příprava učitele, činitelé ovlivňující přípravu (analýza učiva, metodická příprava, učitelské 
dovednosti). Efektivita hodiny. 
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4. Problém nezpěvnosti části žáků, příčiny a projevy nezpěvnosti, důsledky v kolektivním zpěvu žáků, 
didaktické prostředky nápravy – individuální přístup, volba hlasové polohy, sluchová zaměřenost, 
zrakový názor, návyky kultivovaného tvoření tónu. 

5. Pěvecká činnost a její postavení ve vztahu k ostatním hudebním činnostem, problematika výběru 
materiálu se zřeteli vzdělávacími a estetickými, nástin postupu při nácviku písně ve spojení 

s přípravnými cvičeními hlasovými, rytmickými a intonačními. 
Hlasová výchova jako složka pěvecké činnosti, její cíl, zaměření, metody rozvíjení a kultivace 
pěveckého projevu v průpravných cvičeních dechových, fonačních a artikulačních. 

6. Vokální intonace jako složka pěvecké činnosti, její smysl v rozvíjení hudebních představ, podstata 
tonálních metod, osvětlení principů Danielovy metody opěrných písní, vztah mezi imitací a intonací 
při nácviku melodie osvojované písně. 

7. Improvizace jako hudební činnost směřující ke konstrukční stránce hudby. „Hra na ozvěnu“ jako 
zácvičná improvizační hra. „Hra na otázku a odpověď“ jako improvizace polověty. Principy 
podobnosti a kontrastu. 

8. Pomůcky a didaktická technika pro hudební výchovu, vybavení učebny pro hudební výchovu, 
pomůcky pro jednotlivé druhy hudebních činností, audiovizuální technika, učitelův nástroj. 

9. Práce s konkrétní písní: 
pěvecké předvedení písně (i vedlejší hlasy), nástrojový doprovod, dirigování (taktování), analýza 
písně z aspektů muzikologických a didaktických (motivační prostředky, práce s textem, přípravná 
cvičení, volba metody pro nácvik melodie, využití pomůcek, vztahy k dalším hudebním 
činnostem, zapojení do struktury hodiny). 

 
Práce s konkrétní písní: 

 
Posluchač předloží seznam dvaceti písní dle vlastního výběru (především ze školního repertoáru, z toho 
nejméně 10 vícehlasých), u určené písně bude schopen splnit následující úkoly: 

 
a) píseň pěvecky (i vedlejší hlasy) předvést, pomocí nástroje doprovodit, dirigovat, 
b) analyzovat píseň z aspektů muzikologických, 
c) analyzovat píseň z aspektů didaktických (motivační prostředky, práce s textem, přípravná cvičení, 

volba metody pro nácvik melodie, využití pomůcek, vztahy k dalším hudebním činnostem, zapojení do 
struktury hodiny). 

 

Ad 3)  Absolventský koncert je veřejný v rozsahu recitalu, t. j. přibližně 70 minut. 
 
Součástí státní zkoušky je také reflexe praxe, např. v podobě prezentace studentského portfolia. 

Další studijní povinnosti 

V závěru studia probíhají dvě praxe na SŠ nebo ZUŠ, a to průběžná a souvislá. Průběžná praxe je v rozsahu 
jednoho semestru ve dvouhodinové týdenní dotaci, přičemž první hodina je vždy náslechová a druhá 
rozborová. 
Souvislá praxe je čtyřtýdenní, zpravidla na škole, která bude absolventovým budoucím pracovištěm. 
Cílem obou praxí je praktické propojování nabytých teoretických poznatků z obecné i profesní didaktiky, 
rozvoj profesních kompetencí budoucího učitele střední školy a postupné získávání praktických zkušeností 
z kolektivního i individuálního typu výuky. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

ZUŠ Jihlava a žákovské hudební soubory 
Práce s mimořádně talentovanými dětmi v nástrojovém studiu na základní umělecké škole 
Specifika nástrojové výuky na Spgš 
Česká přednesová klavírní literatura na přelomu 20. a 21. století 
Skladebná a interpretační analýza vybraného díla (děl) 
Profil významného českého interpreta, skladatele, pedagoga apod. 
Klavírní tvorba některého významného českého soudobého skladatele 
Význam hry z listu pro rozvoj klavírního umění 
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Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v ISSTAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

Témata rigorózních prací se váží na studijní program Učitelství pro SŠ 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

Součásti rigorózní zkoušky se váží na studijní program Učitelství pro SŠ 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&prohlizeniContent
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Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

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

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

Zdroj Období 

    

    

    

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

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci spraxí Období 

KHV Spoluřešitel projektu IPUP (Inovace přípravy učitelů pro praxi) - 
koordinátor na katedrách v KA (klíčová aktivita) 1-4 – dr. Holec 

2018-2020 

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

Česká společnost pro hudební vědu – doc. Horyna, Mgr. Voříšek 
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie und Liturgik – doc. Horyna 
Člen redakční rady časopisu Hudební věda – doc. Horyna 
Ústav dějin umění AV ČR – vědecký pracovník – doc. Horyna 
Dramaturg Festivalu komorní hudby Český Krumlov – Mgr. Voříšek 
Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) – doc. Hudeček 
Nahrávací a koncertní činnost pro RUV – doc. Hudeček, Mgr. Suleymanová 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Katedra spolupracuje v rámci průběžných praxí (náslechových i rozborových) se Základní školou Dukelská, předjednány 
jsou v předkládaném programu praxe s Biskupským gymnáziem J. N. Neumanna v Českých Budějovicích – průběžné a 
souvislé pedagogické praxe a s Domem dětí a mládeže v Českých Budějovicích (řízení sboru v praxi). 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Etnická hudba I. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na přednáškách a seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Úvod do terminologie a stručné dějiny etnomuzikologie 
2. Tradiční hudba Čech a Moravy 
3. Tradiční hudba Čech a Moravy (pokračování) 
4. Západoevropské a jihoevropské regiony (Španělsko, Itálie, Korsika) 
5. Východoevropské regiony (Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rusko) 
6. Země Balkánského poloostrova 
7. Gruzie a Arménie 

8. Tradiční hudba Romů a Židů 
9. Arabský kulturní okruh (teorie arabské hudby, základní pojmy, hudební nástroje) 
10. Arabský kulturní okruh (hudba duchovní a klasická) 
11. Arabský kulturní okruh (lidová hudba, lokální hudební projevy blízkovýchodních a severoafrických 
regionů) 

12. Indický kulturní okruh (teorie indické hudby, základní pojmy, hudební nástroje) 
13. Indický kulturní okruh (hudba duchovní a klasická). Indický kulturní okruh (hudební projevy severní a jižní 
kulturní oblasti) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
JURKOVÁ, Zuzana. Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc: Universita Palackého, 1996, 2001. 
Doporučená literatura: 
BUCHNER, Alexandr. Hudební nástroje národů. Praha: Artia, 1969. 
KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: TOGGA, 2002. 
MATOUŠEK, Vlastislav. Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha: TOGGA, 2003. 
NETTL, Bruno (ed.). The Garland Encyclopedia of Wolrd Music, vol. 1-10. New York: Routledge, 1998-2002. 
VELETA, Miroslav: Kapitoly o hudbě Orientu. Hradec Králové: Ped. fakulta, 1980. 
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 
TYRRELL, John; SADIE, Stanley (ed.). The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 
2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Analýza skladby I. (Rozbor skladeb I.) 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže rozborem notového textu, eventuálně sluchovou analýzou, že dovede prakticky aplikovat 
poznatky získané studiem teoretických předmětů bakalářského studia. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Harmonický rozbor 
2. -"- 

3. -"- 
4. Malé dvoudílné a třídílné formy 
5. -"- 

6. -"- 
7. Velké dvoudílné a třídílné formy 
8. -"- 
9. Kontrapunktické formy, fuga 
10. -"- 

11. -"- 
12. Analýza nižších rondových forem 
13. Analýza vyšších rondových forem 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Bärenreiter, 2000. 

 
Doporučená literatura: 
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů. Praha: Bärenreiter, 2000. 
JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU 1955. 
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
KÜHN, Clemens. Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen. Kassel: Bärenreiter1998. 
JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: Supraphon 1982. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky Individuální seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinnost aktivního vystoupení na semináři 1x za semestr + absolvovaný semestrální počet hodin výuky 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Osvojení některých základních titulů všech stylových období (včetně hudby 20. století) na profesionální úrovni 

s jejich průběžnou prezentací na veřejnosti. Cíl směřující ke schopnosti sólové, doprovodné či ansámblové 

hry. Podle možností zapojení i koncertantní literatury. Studium ukončeno veřejným absolventským 

koncertem v rozsahu recitalu, podle podmínek i s orchestrem. Hodnocení výkonu je součástí SZZ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení), 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 
- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn apod.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 
Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava s podmínkou prezentace nastudovaného díla na veřejnosti či 
interpretačním semináři. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček, 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově zhodnocen. Aktivní účast nejméně jednou za semestr, podmínka k udělení zápočtu. (Může 

být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Improvizace I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13 cvičení kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných praktických cvičení k zápočtu. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Kadence v dur, moll ve všech polohách a tóninách. Přísné a volné spojování akordů. Řetězy, včetně 

transpozic. Klavírní stylizace. Podle potřeby hra z listu. 

Zapojení vedlejších septakordů. Praktická aplikace na lidových a národních písních. Rozvoj harmonických 

představ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

M. Popovič: Teoretické aspekty klavírní improvizace, Harmonický materiál k doprovodu lidové písně, K pojetí 

improvizace klavírního doprovodu lidové písně na pedagogických fakultách. 

M. Šolc: Tajemství kytarových značek, Supraphon 1989 

T. Vránek: Anatomie improvizace, skriptum PF JU 

Národní zpěvník + učebnice HV pro ZŠ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



51  

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudba a společnost 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studenti získávají zápočet za seminární práci, v níž prokazují schopnost samostatně uchopit vhodné 

historiografické téma a adekvátně se vyrovnat se sekundární literaturou a hudebním materiálem. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět obohacuje poznatky z obecného přehledu dějin hudby o širší historicko-sociologický pohled. Nejde o 

cyklus vzájemně navazujících přednášek v chronologické posloupnosti, ale spíše o jednotlivé sondy do 

hudební minulosti. Cílem těchto sond je představit jednak mnohost způsobů, jimiž se hudebnost projevuje v 

různých historických a společenských podmínkách, dále pak také různorodost přístupů, jimiž se hudební 

historiografie vyrovnává se svými otázkami. V daném semestru jsou přednášky zaměřeny zejména na hudební 

dění do konce 18. století. 

Obsah: 

Následující plán je pouze obecným návrhem. Konkrétní obsah jednotlivých přednášek se může lišit. 

1. Christianizace zaalpských oblastí a vznik sekundární vrstvy chorálu 

2. Hudební život v klášterních komunitách období středověku 

3. Trubadúři, truvéři, minnesängři a jejich postavení ve středověké společnosti 

4. Školská hudební výchova mezi středověkem a dobou humanismu 

5. G. Dufay a číselná symbolika motet Nuper rosarum flores a Supremum est mortalibus v kontextu dobových 

událostí 

6. Literátská bratrstva a česká hudební kultura 16. století 

7. Nototisk - prostředek komercializace či demokratizace hudby? 

8. Hudební divadlo v dvorské a měšťanské kultuře období baroka 

9. "Šlágry dlouhého středověku" - cesty populárních nápěvů napříč Evropou 

10. Od duchovního koncertu k chrámové kantátě (Schütz, Buxtehude, J. S. Bach) 

11. Dopad josefínských reforem na hudební kulturu českých zemí 

12. Dechové harmonie a jejich úloha v kultuře 18. století 

13. Veřejný koncert jako nový hudebně sociologický fenomén 18. století. Hudební Sturm und Drang v 18. 

století 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura podle individuálního zadání pro jednotlivého studenta v souladu s nastíněným obsahem. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Analýza skladby II. (Rozbor skladeb II.) 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Analýza skladby I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška praktická Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže rozborem notového textu, eventuálně sluchovou analýzou, že dovede prakticky aplikovat 
poznatky získané studiem teoretických předmětů bakalářského studia a předmětu Analýza skladby I. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Analýza sonátové formy v dílech klasiků 
2. -"- 
3. -"- 
4. Analýza cyklických forem 
5. -"- 

6. -"- 
7. Analýza volných a kombinovaných forem 
8. -"- 

9. -"- 
10. -"- 
11. Analýza programní hudby 
12. -"- 
13. -" 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Bärenreiter, 2000. 

 

Doporučená literatura: 
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů. Praha: Bärenreiter, 2000. 
JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU 1955. 

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
KÜHN, Clemens. Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen. Kassel: Bärenreiter 1998. 
JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: Supraphon 1982. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Etnická hudba II. 

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 přednáškách a seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Tibet, mongolský kulturní okruh 
2. Čína (teorie čínské hudby, základní pojmy, hudební nástroje) 

3. Čína (duchovní hudba, klasická a lidová hudba) 
4. Japonsko (teorie japonské hudby, základní pojmy, hudební nástroje) 
5. Japonsko (duchovní hudba, klasická a lidová hudba) 
6. Jihovýchodní Asie 
7. Oceánie, tradiční hudba australských domorodců 
8. Subsaharská Afrika (rytmický a modální koncept tradiční hudby, způsob provozování a chápání hudby) 
9. Subsaharská Afrika (regionální hudební projevy a nástroje) 
10. Latinská Amerika (hudební projevy středoamerických a jihoamerických Indiánů) 
11. Latinská Amerika (synkretické hudební projevy střední a jižní Ameriky) 
12. Severní Amerika (hudební projevy původních etnik - Inuité, severoameričtí Indiáni) 
13. Severní Amerika (hudba evropských imigrantů) Severní Amerika (afroamerický folklór, synkretické 
hudební projevy) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
JURKOVÁ, Zuzana. Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc: Universita Palackého, 1996, 2001. 
Doporučená literatura: 
BOHÁČKOVÁ, Libuše; WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč (kapitoly z dějin japonské kultury). Praha: 
Panorama, 1987. 

BUCHNER, Alexandr. Hudební nástroje národů. Praha: Artia,1969. 
JUSTOŇ, Zdeněk. Hudba přírodních národů. Liberec-Praha: DauphinMaťa, 1996. 
KALVODOVÁ, Dana. Asijské divadlo na konci milénia. Praha: Academia, 2003. 
KLÍMA, Vladimír; KUBICA, Václav; WOKOUN, Alois. Safari za africkou kulturou. Praha: Práce, 1983. 
KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: TOGGA, 2002. 

MATOUŠEK, Vlastislav. Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha: TOGGA, 2003. 
NETTL, Bruno (ed.). The Garland Encyclopedia of Wolrd Music, vol. 1-10. New York: Routledge, 1998-2002. 
VELETA, Miroslav: Kapitoly o hudbě Orientu. Hradec Králové: Ped. fakulta, 1980. 
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 
TYRRELL, John; SADIE, Stanley (ed.). The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 
2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky Individuální seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinnost aktivního vystoupení na semináři 1x za semestr + absolvovaný semestrální počet hodin výuky 

Garant předmětu Doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

Doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Osvojení některých základních titulů všech stylových období (včetně hudby 20. století) na profesionální úrovni 

s jejich průběžnou prezentací na veřejnosti. Cíl směřující ke schopnosti sólové, doprovodné či ansámblové 

hry. Podle možností zapojení i koncertantní literatury. Studium ukončeno veřejným absolventským 

koncertem v rozsahu recitálu, podle podmínek i s orchestrem. Hodnocení výkonu je součástí SZZ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení), 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 
- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn apod.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 
Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava s podmínkou prezentace nastudovaného díla na veřejnosti či 
interpretačním semináři. 

Garant předmětu Doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

Doc. Mgr. František Hudeček, 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově zhodnocen. Aktivní účast nejméně jednou za semestr, podmínka k udělení zápočtu. (Může 

být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Improvizace II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13 cvičení kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných praktických cvičení k zápočtu. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Rozvoj hudebního myšlení a kreativních schopností žáka podložený sluchovou představou a hudebně 

teoretickými vědomostmi. Diatonické modulace, vybočení, tóninové skoky, imitační techniky, hra podle 

kytarových značek, hra jazzového záznamu, řízená a volná improvizace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

M. Popovič: Teoretické aspekty klavírní improvizace, Harmonický materiál k doprovodu lidové písně, K pojetí 

improvizace klavírního doprovodu lidové písně na pedagogických fakultách. 

M. Šolc: Tajemství kytarových značek, Supraphon 1989 

T. Vránek: Anatomie improvizace, skriptum PF JU 

Národní zpěvník + učebnice HV pro ZŠ 

Album Beatles, písně z oblasti pop music (Suchý, Šlitr, Uhlíř, Svoboda apod.), forma blues (Album O. 

Petersona). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební estetika 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška ústní 
Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokazuje formou ústní zkoušky orientaci v nejvýznamnějších tendencích hudební estetiky od 
antického Řecka do současnosti. 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Terminologický a metodologický úvod (vymezení pojmu "estetika", předmět a otázky, specifika hudební 
estetiky) 

2. Koncepce hudby v antickém Řecku (obsah pojmu musiké, pýthagorejci, hudba a étos, Platón, Aristotelés) 
3. Raný středověk (vztah církve k výtvarnému umění a hudbě, Boethius, musica jako součást sedmi 
svobodných umění) 
4. Vrcholný středověk (stabilizace kulturních poměrů v Evropě, návaznost a odlišnost od Boethiova pojetí 
hudby, posuny v chápání autorství a hudebního krásna po vytvoření notace a rozšíření vícehlasu) 
5. Renesance (člověk jako mikrokosmos, proměna "vidění" ve výtvarném umění podle lidské optiky, snaha o 
návrat k antické hudbě, spory o kontrapunkt - Zarlino, Florenťané) 

6. Baroko (emoce a racionalita v barokním umění, vtah hudby a rétoriky, afektováteorie) 
7. Osvícenství, 2. polovina 18. století (vliv britského empirismu, vznik estetiky jako samostatné disciplíny, 
opouštění afektové teorie - pojem "výraz", J.J. Rousseau, I. Kant, hnutí Sturm und Drang, posuny ve vnímání 
významu hudby v období klasicismu) 

8. Raný romantismus (zrovnoprávnění vědeckého a estetického osvojování světa, E. T. A. Hoffmann, Novalis, 
F. W. J. Schelling) 
9. Vrcholný a pozdní romantismus (hudba a umění jako součást filosofických koncepcí A. Schopenhauera, 

G.W.F. Hegela a F. Nietzescheho, souvislosti s tvorbou novoromantiků a pozdního romantismu) 
10. Formalismus 19. století (spory o programní a absolutní hudbu, E. Hanslick, O. Hostinský) 
11. Hudba jako předmět vědeckého bádání na konci 19. století (H. Helmholtz, G. T. Fechner, Ch. Darwin) 
12. Estetické otázky avantgard 20. století - vztah moderny a tradice (F. Busoni, A. Schönberg, poválečné 
avantgardy) 

13. Základní tendence hudebně-teoretických estetických směrů 20. století (marxistická estetika, 
fenomenologie a hermeneutika, hudební sémiotika). Základní tendence hudebně-teoretických 
estetických směrů 20. století - pokračování (kritika konceptu moderny a avantgard 20. století, 
postmoderna) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
DYKAST, Roman; VIČAR, Jan. Hudební estetika. Praha: HAMU, 2001. 
POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. 
Doporučená literatura: 
KUHN, Helmut; GILBERTOVÁ, Katharine Everett. Dějiny estetiky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury 
a umění, 1965. 
SCHNIERER, Miloš. Přehled dějin estetiky. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 1999. 
VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. Praha: Panton, 1985. 
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BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. Heslo Musikästhetik 
TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 
Heslo Philosophy of music 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Analýza skladby III. (Soudobé kompoziční techniky) 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet je udělen na základě samostatně provedené analýzy zadané skladby. 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět má seminární formu. Studentům jsou individuálně zadávány k samostatnému rozboru skladby, na 
nichž lze demonstrovat významné kompoziční principy hudby 20. století. V průběhu seminářů se diskutují 
výsledky analýz. Výběr skladeb se může lišit v závislosti na počtu studentů ve skupině, případně též podle 
aktuálních požadavků a potřeb studentů. Následující návrh tedy vytváří spíše obecnou představu o 
diskutovaných tématech: 
1. Uvolňování principů tonality v období vrcholného a pozdního romantismu (R. Wagner - Předehra k opeře 
Tristan a Isolda) 

2. Polytonalita (Charles Ives - Concord sonáta, část "The Alcotts") 
3. Principy triviality, antiestetiky (I. Stravinskij - Příběh vojáka - části "Pochod vojáka", "Královský pochod") 
4. Neofolklorismus (B. Bartók - Hudba pro strunné nástroje, bicí a celestu - 4. věta) 
5. Leoš Janáček v kontextu evropských avantgard (L. Janáček - Symfonietta - 2. věta) 
6. Neoklasicismus (I. Stravinskij - Předehra k baletu Pulcinella) 
7. Jazzové vlivy (G. Gershwin - Rhapsody in Blue) 
8. Dodekafonie (A. Schönberg - Pět klavírních kusů op. 25, Preludium) 

9. Postwebernovský serialismus (W. Lutoslawski - Smuteční hudba - 1.věta) 
10. Individuální syntézy, osobité kompoziční přístupy (O. Messiaen - Messe de la Pentecôte - část "Les choses 
visibles et invisibles") 

11. Témbr jako nosný hudební princip (B. Bartók - Hudba pro strunné nástroje, bicí a celestu - 3. věta) 
12. Témbrová hudba (K. Penderecki - Lukášovy pašije, část "Populemeus") 
13. Minimalismus (S. Reich - Clapping music). Využití principu náhody (P. Eben - Okna, část "Zlaté okno") 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená literatura: 
KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 
NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. 

SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno: TOGGA,2001. 
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 
TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor III. 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 

semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky Individuální seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinnost aktivního vystoupení na semináři 1x za semestr + absolvovaný semestrální počet hodin výuky 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Osvojení některých základních titulů všech stylových období (včetně hudby 20. století) na profesionální úrovni 

s jejich průběžnou prezentací na veřejnosti. Cíl směřující ke schopnosti sólové, doprovodné či ansámblové 

hry. Podle možností zapojení i koncertantní literatury. Studium ukončeno veřejným absolventským 

koncertem v rozsahu recitálu, podle podmínek i s orchestrem. Hodnocení výkonu je součástí SZZ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení), 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 
- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn apod.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář III. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 
Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava s podmínkou prezentace nastudovaného díla na veřejnosti či 
interpretačním semináři. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček, 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově zhodnocen. Aktivní účast nejméně jednou za semestr, podmínka k udělení zápočtu. (Může 

být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor IV. 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 

semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky Individuální seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinnost aktivního vystoupení na semináři 1x za semestr + absolvovaný semestrální počet hodin výuky 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Osvojení některých základních titulů všech stylových období (včetně hudby 20. století) na profesionální úrovni 

s jejich průběžnou prezentací na veřejnosti. Cíl směřující ke schopnosti sólové, doprovodné či ansámblové 

hry. Podle možností zapojení i koncertantní literatury. Studium ukončeno veřejným absolventským 

koncertem v rozsahu recitálu, podle podmínek i s orchestrem. Hodnocení výkonu je součástí SZZ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení), 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 
- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn apod.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář IV. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 
Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava s podmínkou prezentace nastudovaného díla na veřejnosti či 
interpretačním semináři. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček, 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově zhodnocen. Aktivní účast nejméně jednou za semestr, podmínka k udělení zápočtu. (Může 

být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



64  

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Řízení sboru 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26 cvičení kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných praktických cvičení a skladeb k zápočtu. 

Garant předmětu Mgr. Elvira Gadžijeva 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Elvira Gadžijeva 

Stručná anotace předmětu 

Integrální disciplína navazuje na intonaci, sluchovou analýzu, hlasovou výchovu, rozšiřuje dějiny hudby, 

estetiku. Zabývá se taktovací technikou s cílem technicky správně vést a dirigovat pěvecký sbor. 

Připraví a realizuje rozezpívání - v chromatických postupech doprovází cvičení na nástroj. Aplikuje metodické 

postupy při nácviku sborových skladeb. Diriguje a zpívá českou hymnu. Prokáže znalost zvládnutí taktovacích 

schémat na vybraných ukázkách. 

1. Úvod do problematiky, literatura, požadavky 

2. Typy sborů, hlasová diagnostika, zařazování do hlasových skupin 

3. Základní taktovací schéma, avízo, závěry 

4. Zvláštnosti dirigování šestidobých taktů 

5. Dirigování podřazených dob u všech taktů 

6. Slučování taktů a dob, polouzávěr 

7. Césura, dva druhy fermat 

8. Dirigování skladeb začínajících na jiné než na první době ( českáhymna) 

9. - 10. Metodické postupy nácviku vícehlasu ( Antologie sborového zpěvu) 

11. Kánony a imitace - základy polyfonie na příkladech 

12. – 13.Praktická cvičení v návaznosti na probrané učivo (Antologie sborového zpěvu) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Antologie skladeb pro účely sborového zpěvu (doc. J. Fuchs), doplněná skladbami všech stylových období od 
renesanční polyfonie po různé moderní směry 20. století 

J. Brož-Z. Kaňák: Základy dirigování, Panton 1982 
Doporučená literatura: 
O. Jeremiáš: Praktické pokyny k dirigování, Panton 1959 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika hudební výchovy I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kvalitní hudebně-výchovná práce v semináři, 
seminární práce, 
docházka 

Garant předmětu PaedDr. Jan Holec, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30% 

Vyučující 

PaedDr. Jan Holec, Ph.D., Mgr. Lucie Křenková 

Stručná anotace předmětu 

1. Předmět didaktiky HV, problémy ve vztahu k učivu, žákům, učitelovým dovednostem, 
2. Uplatnění vyučovacích principů v HV, problematika vyučovacích metod a prostředků, 
3. - 4. Hlasová výchova, 
5. - 6. Rytmická výchova 
7. - 8. Intonační výchova, 
9. - 10. Nácvik písně. 
11. - 12. Hra klavírního doprovodu písně - akordové značky, funkční značky, stylizace doprovodu 
13. Tvorba digitálních učebních materiálů - software pro psaní not, pro záznam zvuku, tvorbu DUM, 

interaktivní tabule 
Průběžné doplňování portfolia o hudebně didaktické materiály, které se vztahují k jednotlivým složkám 
hudebního vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní: Daniel, L. Metodika hudební výchovy. Montanex, s.r.o. Ostrava 1992. 
Doporučená: Váňová, M. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha, Supraphon, 1989. 
Holas, M., Didaktika profesionální hudební výchovy. Ritornel,Ostrava 1999. 
Herden, J., Hudba jako řeč. Stientia, Praha 1998. 
Holas, M., Hudební pedagogika. AMU Praha 2001. 

Jurkovič, P., Instrumentální soubor na základní škole, SPN, Praha 1988. 
Holas, M., Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie. AMU, Praha 2001. 
Petty, G., Moderní vyučování. Portál Praha 1996. 
Vybíral, Z., Psychologie komunikace. Portál Praha 2005. 
Moreno, J. J., Rozehrát svou vnitřní hudbu. Portál Praha 2005. 
Mastnak, W., Zmysly - umenia - život. Matúš Prešov 1994. 
Dimény, J., Zvuk jako hra. Panton Praha 1992. 
On-line katalogy knihoven 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Modelové vyučování I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+4 konzultace /sem. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných konzultací s modely k zápočtu. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr.Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Integrální disciplína zahrnující vlastní vědomostní a dovednostní schopnosti z hlavního oboru, obecné 

pedagogiky a psychologie, jakož i didaktiky hudební výchovy a nástrojové metodiky. Student připraví ke 

konzultaci vlastní pedagogický výstup se žákem – modelem, a to na úrovni začátečníka podle některéze 

soudobých moderních klavírních škol 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
L. Šimková: Klavírní prvouka 
Z. Janžurová: Klavírní škola 
I. Gněsina: Škola pro začátečníky 
A. Nikolajeva: Škola igry na fortěpiano 
F. Emonts: Evropská klavírní škola 
H. Kaschau: Teach me to play 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Řízení sboru v praxi 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+16s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Absolvovaný předmět Řízení sboru 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných aktivních výstupů v praxi. 

Garant předmětu Mgr. Elvira Gadžijeva 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Elvira Gadžijeva 

Stručná anotace předmětu 

Integrální disciplína, která sumarizuje poznatky z bakalářského studia z předmětů Řízení sboru, Intonace, 

Hlasová výchova a Hra na nástroj a přenáší je do vlastní praxe. Student se ocitá ve dvojí roli, a to jako 

sbormistr dětského sboru a též jako korepetitor sboru. Náplní předmětu je samostatná příprava zadaných 

skladeb, jejich nastudování a posléze vlastní realizace se sborem pod dohledem mentora. 

Nácvik je veden v rovině jednohlasu, kultivovaně, v intonační čistotě zpěvu i ve vzájemném secvičení 

v kolektivu dětí. Postupné zařazování dvojhlasu, případně i více hlasu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Antologie skladeb pro účely sborového zpěvu (doc. J. Fuchs), doplněná skladbami všech stylových období od 
renesanční polyfonie po různé moderní směry 20. století 

J. Brož - Z. Kaňák: Základy dirigování, Panton 1982 
Doporučená literatura: 
O. Jeremiáš: Praktické pokyny k dirigování, Panton 1959 

Úpravy lidových i umělých písní pro dětský sbor. Individuální výběr podle studentových dispozic. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika hudební výchovy II. 

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 

Kvalitní hudebně-výchovná práce v semináři, 
seminární práce, 
docházka 

Garant předmětu PaedDr. Jan Holec, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30% 

Vyučující 

PaedDr. Jan Holec, Ph.D., Mgr. Lucie Křenková 

Stručná anotace předmětu 

1. - 4. Hlasová výchova, její složky, pěvecké návyky; motorická amúzie a možnosti a cesty její nápravy. 
5. - 8. Rytmická výchova, notové písmo, aplikace rytmických dovedností, učební pomůcky. 
9. - 12. Intonační výchova, notové písmo, intonační metody tonální aintervalové. 
13. Analýza písně po stránce hlasové, rytmické a intonační. 
Průběžné doplňování portfolia o hudebně didaktické materiály, které se vztahují k jednotlivým složkám 
hudebního vyučování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní: Daniel, L., Metodika hudební výchovy. Montanex, s.r.o. Ostrava 1992. 
Doporučená: Viskupová, B., Hudebně pohybová výchova a zpěv. Praha, 1989. 
Jurkovič, P., Instrumentální soubor na ZŠ. Praha, 1989. 
Učebnice a metodické příručky pro HV na 2. stupni ZŠ. 
Kulínský, B., Učíme se zpívat z not. Praha, 1991. 
Holas, M., Didaktika profesionální hudební výchovy. Ritornel,Ostrava 1999. 
Herden, J., Hudba jako řeč. Stientia, Praha 1998. 

Holas, M., Hudební pedagogika. AMU Praha 2001. 
Holas, M., Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie. AMU, Praha 2001. 
Petty, G., Moderní vyučování. Portál Praha 1996. 
Vybíral, Z., Psychologie komunikace. Portál Praha 2005. 
Moreno, J. J., Rozehrát svou vnitřní hudbu. Portál Praha 2005. 
Mastnak, W., Zmysly - umenia - život. Matúš Prešov 1994. 
Dimény, J., Zvuk jako hra. Panton Praha 1992. 
On-line katalogy knihoven 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Modelové vyučování II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+4 konzultace /sem. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných konzultací s modely k zápočtu. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Integrální disciplína zahrnující vlastní vědomostní a dovednostní schopnosti z hlavního oboru, obecné 

pedagogiky a psychologie, jakož i didaktiky hudební výchovy a nástrojové metodiky. Student připraví ke 

konzultaci vlastní pedagogický výstup se žákem – modelem, a to na úrovni začátečníka podle některéze 

soudobých moderních klavírních škol 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
M.   Šimková: Klavírní prvouka 
Z. Janžurová: Klavírní škola 
I. Gněsina: Škola pro začátečníky 
A. Nikolajeva: Škola igry na fortěpiano 
F. Emonts: Evropská klavírní škola 
H. Kaschau: Teach me to play 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika hudební výchovy III. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška praktická Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Praktická zkouška 

Garant předmětu PaedDr. Jan Holec, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30% 

Vyučující 

PaedDr. Jan Holec, Ph.D., Mgr. Lucie Křenková 

Stručná anotace předmětu 

1. - 4. Improvizace, improvizační hry. 
5. - 8. Instrumentální činnosti, metody vytváření doprovodů. 
9. - 11. Poslech hudby, hudebně vyjadřovací prostředky, jejich identifikace, možnosti hudebního sdělení, cesty 

k apercepci. 

12. - 14. Příprava a realizace dílčích složek hudebního vyučování v semináři. 
Průběžné doplňování portfolia o hudebně didaktické materiály, které se vztahují k jednotlivým složkám 
hudebního vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní: Daniel, L., Metodika hudební výchovy. Montanex, s.r.o. Ostrava 1992. 
Doporučená: Viskupová, B., Hudebně pohybová výchova a zpěv. Praha, 1989. 
Jurkovič, P., Instrumentální soubor na ZŠ. Praha, 1989. 
Učebnice a metodické příručky pro HV na 2. stupni ZŠ. 
Kulínský, B., Učíme se zpívat z not. Praha, 1991. 
Holas, M., Didaktika profesionální hudební výchovy. Ritornel,Ostrava 1999. 
Herden, J., Hudba jako řeč. Stientia, Praha 1998. 

Holas, M., Hudební pedagogika. AMU Praha 2001. 
Holas, M., Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie. AMU, Praha 2001. 
Petty, G., Moderní vyučování. Portál Praha 1996. 
Vybíral, Z., Psychologie komunikace. Portál Praha 2005. 
Moreno, J. J., Rozehrát svou vnitřní hudbu. Portál Praha 2005. 
Mastnak, W., Zmysly - umenia - život. Matúš Prešov 1994. 
Dimény, J., Zvuk jako hra. Panton Praha 1992. 
On-line katalogy knihoven 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Modelové vyučování III. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+4 konzultace /sem. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných konzultací s modely k zápočtu. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr.Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Integrální disciplína zahrnující vlastní vědomostní a dovednostní schopnosti z hlavního oboru, obecné 

pedagogiky a psychologie, jakož i didaktiky hudební výchovy a nástrojové metodiky. Student připraví ke 

konzultaci vlastní pedagogický výstup se žákem – modelem, a to na úrovni mírné pokročilosti. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
J. S. Bach: Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou 
Snadné klavírní skladby autorů 17. a 18. století 
Album etud I., příp. II., III. 
Sonatina ronda I., II. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktivizační prvky v hudební výchově 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/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 

Kvalitní hudebně-výchovná práce v semináři. 
Docházka. 

Garant předmětu Mgr. Lucie Křenková 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Lucie Křenková 

Stručná anotace předmětu 

1. - 3. Hudebně didaktické etudy. 
4. - 6. Metodika počátků hromadné výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu. 
7. - 9. Nácvik kánonů a vícehlasých školních písní. 
10. - 13. Tvorba a hra partitur pro dětský instrumentář. 
14. Alternativní klávesové nástroje a jejich používání. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Sbírky písní a partitur pro dětské hudební nástroje. 
Holec, J. Škola hrou. Muzikservis, 2000 
Daniel, L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Panton, 1986 a 
pozdější Holec, J., Učíme se písně podle not. České Budějovice, PF JU, 1993. 
Holubec, J., Prchal, J., Reittererová, V., Nebojme se klasiky, Bärenreiter, 2007 
On-line katalogy knihoven 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Modelové vyučování IV. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+4 konzultace /sem. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných konzultací s modely k zápočtu. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Integrální disciplína zahrnující vlastní vědomostní a dovednostní schopnosti z hlavního oboru, obecné 

pedagogiky a psychologie, jakož i didaktiky hudební výchovy a nástrojové metodiky. Student připraví ke 

konzultaci vlastní pedagogický výstup se žákem – modelem, a to na pokročilejší úrovni. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 

 
J. S. Bach: Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou 

Snadné klavírní skladby předklasických a klasických autorů 

Album etud I., příp. II., III. 

P. I.Čajkovskij: Album pro mládež 

 
R. Schumann: Album pro mládež 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1 LS/2ZS 

Rozsah studijního předmětu 26s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Absolvovány všechny pedagogicko psychologické a didaktické předměty. 
Zisk základních dovedností a návyků potřebných k realizaci výuky daného předmětu na SŠ či ZUŠ. 
Prohloubení komunikativních dovedností a vztahu učitel - žák. 

Garant předmětu Mgr. Dinara Suleymanová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Rozbor a příprava učiva zadané látky (cíle hodiny, struktura hodiny, mezipředmětové vztahy, základní pojmy, 
ap.) 

2. Výstupy jednotlivých studentů. 
3. Didaktický rozbor s objasněním předností a nedostatků. 
Veškeré materiály, přípravy na vyučování, poznámky z hospitací apod. student průběžně zakládá do svého 
portfolia. 
Obsah jde v souladu s učebním plánem střední pedagogické či základní umělecké školy podvedením 
uvádějícího učitele. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Učebnice a notoviny ZUŠ či Spgš 
On-line katalogy knihoven. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Absolvovány všechny pedagogicko psychologické a didaktické předměty. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Hodnocení vyučující/ho z přidělené školy vloženého do portálu praxí PFJU. 

Garant předmětu Uvádějící učitel na ZUŠ nebo Spgš 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

Uvádějící učitel na ZUŠ nebo Spgš 

Stručná anotace předmětu 

Komplexní poznání pedagogické praxe a administrativní činnosti učitele na základní umělecké škole a 
střední pedagogické škole. Uplatnění vlastních znalostí 
a dovedností získaných během studia v předmětech 
odborných i v didaktice. Naučit se řešit konkrétní situace při 
vyučování 
i v mimoškolní činnosti žáků. Poznat průběh pedagogických rad, schůzek předmětových komisí, schůzek s 
rodiči žáků. Získat komunikativní dovednosti. 
Veškeré materiály přípravy na vyučování, poznámky z hospitací apod. student průběžně zakládá do svého 
portfolia. 
Obsah jde v souladu s učebním plánem základní umělecké školy či střední pedagogické školy pod vedením 
uvádějícího učitele. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Učebnice a notové materiály určené k nástrojové výuce na ZUŠ a Spgš. 
On-line katalogy knihoven. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Diplomová práce I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu konzultace kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 
 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50% 

Vyučující 

vedoucí práce, konzultant 

Stručná anotace předmětu 

Diplomový seminář na katedře hudební výchovy. Informace o postupu zpracování diplomové práce, práce s 
literaturou, zadání úkolů. Požadavky dle vedoucího diplomové práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Rešerše, práce s literaturou. Struktura diplomové práce 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Diplomová práce II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu konzultace kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50% 

Vyučující 

vedoucí práce, konzultant 

Stručná anotace předmětu 

Diplomový seminář na katedře hudební výchovy. Informace o postupu zpracování diplomové práce, práces 
literaturou, zadání úkolů. Požadavky dle vedoucího diplomové práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Rešerše, práce s literaturou. Struktura diplomové práce 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce diplomové práce 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu konzultace kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí učitel semináře 

Vyučující 

Konzultant, vedoucí práce 

Stručná anotace předmětu 

Průběžná kontrola zadávaných úkolů a připomínek, včetně požadavků na formální úpravu diplomové 
práce. Plnění dle vedoucího diplomové práce. Závěrečná redakce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Rešerše, práce s literaturou. Struktura diplomové práce 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Přehled personálního zabezpečení studijního programu 
 
 

Garant studijního programu: doc., Mgr., PhDr. Hudeček František, CSc. 
 

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

 
 

Gadžijeva Elvira, Mgr. 
Holec Jan, PhDr., Ph.D. 
Horyna Martin, doc., PhDr., Ph.D. 
Hudeček František, doc., Mgr. 
Suleymanová Dinara, Mgr. 
Křenková Lucie, Mgr. 

Voříšek Martin, Mgr., Ph.D. 
 
 
 

Tučně: garanti předmětů 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Jméno a příjmení Elvira Gadžijeva Tituly Mgr. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 8 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 8 do kdy 0823 

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

0 0 0 

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

Řízení sboru 
Řízení sboru v praxi 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1998-2003 Statni akademie kultury - sbormistrovství a hudební výchova pro ZŠ a ŠŠ Charkov, Ukrajina. 
Nostrifikace diplomu magisterského programu HV pro ZŠ a SŠ a sbormistrovství na Univerzitě Karlově v Praze v 
roce 2006 

2011-2014 JCU - učitelství pro mateřské školy - Bc. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004-2005 učitelka MŠ při George Maison Universuty, Fairfax,stát Virginie, USA 
Od 2006 - sbormistryně a pedagog volného času DPS Jitřenka (a přípravných sborů - celkem 170 děti) při DDM 
České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 
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 Scopu 
s 

ostat 
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Jméno a příjmení PaedDr. Jan Holec, Ph.D. Tituly  

Rok narození 1950 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 
 

do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

PP rozsah 20 do kdy 0823 

Další současná působení jako akademický pracovník najiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Hudební pedagogika – garant (30%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1973 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk - hudební výchova (PF Č. Budějovice) 
1977 - Učitelství pro lidové školy umění: hra na klavír (PF Č. Budějovice) 
2005 - doktorský program: Teorie hudební výchovy a pedagogika (UJEP v Ústí nad Labem) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1977 - 1982: lektor hry na nástroj 
1982 - dosud: odborný asistent KHV (Ph.D.) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 3 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 17 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 
 

Další publikace k vyučovaným předmětům: 

 
Škola hrou aneb dva tucty dobrých nápadů pro muzikantskou dílnu. Stran 37 s notovými příklady a ukázkami. 

MUZIKSERVIS, Praha 2000. 

Hrajeme si dobře na ozvěnu? Metodický materiál pro publikaci RAAbík – náměty pro tvořivé vyučování na 1. 

stupni ZŠ. Stran 12. Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o. Domažlická 3, Praha 3. Praha 2000. 

Dětské nástroje v hudebních činnostech v MŠ. Metodický materiál pro publikaci RAAbík – náměty pro 

specifické činnosti z pohledu Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 

Metodické listy pro předškolní vzdělávání – listopad 2001, stran 16. Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o., 

Jeseniova 51, Praha 3, Praha 2001. 

 
Hudební výchova. In: Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ, s. 90 – 97. Nakladatelství RAABE, Praha 2006. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Jméno a příjmení Martin Horyna Tituly doc., PhDr., Ph.D. 
Rok narození 1956 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 

FF MU Brno, ústav hudební vědy DPP 8 hod. / semestr 

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

Analýza skladby I – garant, vede seminář 
Analýza skladby II – garant, vede seminář 
Hudba a společnost - garant 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1975-1980 FFUK Praha, hudební věda 
2008 – Ph.D., FFUK Praha, ústav hudební vědy 
2015 – doc., FFMU Brno, ústav hudební vědy 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1980-2000 Státní vědecká knihovna České Budějovice, knihovník 
Od 2000, PF JU České Budějovice, odborný asistent, od 2015 docent, přednášené obory: teorie hudby, 
harmonie, dějiny hudby, analýza, vedení sboru 
Od 2019, ÚDU AV ČR, jpp 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 16 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 25 

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

bez autocitací 
Hudební věda 2015 MU Brno 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 

Uvádí se standardní citace zdroje, rozsah a podíl vyučujícího (při autorství pouze vyučujícího = 100 %). 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

  Sbírka barokních hudebních tisků z českokrumlovského kláštera, in: Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů 
a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura, České Budějovice, 2015, s. 241–249. ISBN 
978-80-86829-99-9 (100%) 

 Die Rosenberger und die Musik, in: Martin Gaži et al. (eds.) Die Rosenberger, eine mitteleuropäische 
Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 266-273. ISBN 978-80-87890-08-0 (100%) 

 Music in the Kingdom of Bohemia´s cities in the Rudolfine era, in: Czech Music Quaterly, 2015, č. 4, s. 28-31. 
ISSN 1211-0264 (100%) 

 Charles IV and music, Czech Music Quaterly, 2016, č. 4, s. 8-13. ISSN 1211-0264(100%) 

 Medieval Organ Tablature on a Manuscript Fragment from the National Museum Library, Musicalia, roč. 10, 
2018, č. 1-2, s. 6-20. ISSN 1903-7828 (100%) 

K problematice dějin hudební teorie dále např.: 

 Wenceslaus Philomathes: Musicorum libri quattuor / Čtyři knihy o hudbě, Praha: KLP, 2003, 166 s. (100%) 
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 Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus, Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus – 
Dva středověké chorální traktáty z klášterní knihovny ve Vyšším Brodě, Praha: KLP, 2005, 93 s. (100%) 

 
K problematice dějin hudby dále např.: 

 Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti. Hudební věda, 2006, 48, č. 2, s. 117–134. ISSN 
0018-7003 (100%) 

 Česká reformace a hudba. Studie o bohoslužebném zpěvu českých nekatolických církví v období 1420–1620. 
Hudební věda, 2011, 48, č. 1, s. 5–40. ISSN 0018-7003 (100%) 

 Martin Horyna – Vladimír Maňas, Two mid-16th-century manuscripts of polyphonic music from Brno. Early 
Music, 2012, vol. 40, no. 4, s. 553–575. ISSN 0306-1078 (50%) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního 
programu 

Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Jméno a příjmení František Hudeček Tituly doc., Mgr., CSc. 

Rok narození 1951 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 

0 0 0 

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

Hlavní obor I.-IV. 
Interpretační seminář I.-IV. 
Improvizace I., II. 
Modelové vyučování I.-IV. 

Údaje o vzdělání na VŠ 

Absolvent HAMU Praha 1977, obor hra na klavír 
Umělecká aspirantura 1987, HAMU Praha, školitel prof. Josef Páleníček 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

AUS VN Praha 7/1977-6/1978 
9/1978 dosud Pedagogická fakulta, od 1991 PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 39 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 

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

bez autocitací 

Hra na klavír 1991 PF JU 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 

 

2015 - Autorské CD (R. Schumann: Fantasie C dur op. 17, Toccata op.7, J. Brahms:4 balady op. 10, 3 valčíky 
z op. 39 č. 1 H dur, č. 2 E dur, č. 15 As dur), Vydavatel Jc – audio, Jiří Churáček, Netolice. Durata 69:34 
Všechna CD jsou na webových stránkách vydavatelství Jc- audio. 

 

2016 - Autorské CD (Chopin: Sonáty b moll op. 35, h moll op. 58), nahráno 17. - 18. ledna 2015, Vydavatel Jc- 
Audio, Jiří Churáček, Netolice. Durata 54:56. 

 

2016 - Autorské CD Slavné klavírní přídavky 1 
1 F. Mendelssohn-Bartholdy: Duetto op. 38 č. 6 
2 R. Schumann: Píseň lásky 

3 R. Schumann: Snění op. 15 č. 7 
4 F. Schubert: Moment musicaux op. 94 č. 3 
5. B. Smetana: Vzpomínka op. 4 č. 3 
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6. B. Smetana: Přívětivá krajina op. 5 č. 3 
7. B: Smetana: Lístek do památníku op. 2 č. 2 
8. B: Smetana: Polka g moll op. 8 č. 2 

9. A. Dvořák: Humoreska Ges dur op. 101 č. 7 
10. F. Chopin: Mazurka B dur op. 7 č. 1 
11. F. Chopin: Mazurka D dur op. 33 č. 2 

11. F. Chopin: Etuda Ges dur op. 25 č. 9 
12. F. Chopin: Etuda E dur op. 10 č. 3 
13. F. Chopin: Nocturno e moll op. 72 č. 1 
14. F. Chopin: Valčík e moll op. posth. 
Total time 49:01, nahráno 13. – 14. června 2015, aula JU, vydáno 2016, 
Vydavatel Jc – audio, Jiří Churáček, Netolice 

 
Autorské CD Slavné klavírní přídavky 2, (Chopin: Polonéza As dur op. 53, Liszt: Consolation č. 3, Elegie op. 3, 
Moment musical op. 16 č. 3, Händel: Arie, Bach: Chorál, Siciliano, Ravel: Pavana za zemřelou infantku, 
Prokofjev: Preludium op. 12 č. 7, Paderewski: Menuet, Debussy: Potopená katedrála, Dívka s vlasy jako len, 
Ohňostroj), durata 64:04, natočeno 13. – 14. 6. 2015, vydáno 2016. Vydavatel Jc-audio, Jiří Churáček, 
ID JC/CD013 

 

2019 – Autorské CD (Suk, Chopin, Mendelssohn-Bartholdy, Debussy, Liszt) 
J. Suk: Jaro op. 22a, Idylky op. 7, F. Chopin: Nocturno c moll, Valse As dur op. 69 č. 1, Nocturno cis moll, Valse 
cis moll op. 64 č. 2, F. Mendelssohn-Bartholdy:Barcarolla Fis dur, C. Debussy: Svit luny, F. Liszt Vlase- 
impromtu As dur, Consolation č. 2 E dur, Funérailles) 
Total time: 71:26, Natočeno 13. a 14. dubna 2018, aula PF JU, klavír Bechstein 
Vydavatel: MgA. Jiří Churáček – JC-Audio, Netolice. 

ID JC/CD 014 
 

Všechna CD jsou na webových stránkách vydavatelství Jc- audio. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního 
programu 

Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Jméno a příjmení Lucie Křenková Tituly Mgr. 

Rok narození 1992 typ vztahu k VŠ DPČ rozsah 8 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPČ rozsah 8 do kdy 0823 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

0 0 0 

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

Didaktika hudební výchovy I. – III. 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2015 Pedagogická fakulta JU 
Konzervatoř České Budějovice 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice - učitelka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 
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    

   

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  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Jméno a příjmení Dinara Suleymanová Tituly Mgr. 

Rok narození 1960 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 30 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník najiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

0 0 0 

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

Hlavní obor I.-IV. 
Interpretační seminář I.-IV. 
Improvizace I., II. 
Modelové vyučování I.-IV. 

Údaje o vzdělání na VŠ 

Absolventka Institutu sester Gnesinych, Moskva 1983, obor hra na klavír 
1984-86 – umělecká aspirantura, Institut sester Gněsinych, Moskva, obor hra na klavír 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1983-84 odborná asistentka Konzervatoř Kazaň (RSFSR) 

1986-93 specializovaná hudební škola při Institutu Gněsinych, Moskva, odb. asistentka 

1983 – 1986  Ruská akademie hudby Moskva, odborná asistentka hry na klavír 

1986 – 1994 Moskevský pedagogický institut, odborná asistentka hry naklavír 

1995 – dosud Konzervatoř v Českých Budějovicích, profesorka hry na klavír 

2000 – dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborná asistentka hry na klavír na 
katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

 
 

Rok 2015 
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25. 8. Klavírní recital (Čajkovskij: Roční doby, Velká sonáta C dur), Konzervatoř, Kazaň, Rusko 
 

16. 3. Klavírní recital (Bach: Partita č. 2 c moll, Beethoven: Sonáta A dur op. 101, Klavírní transkripce F. Liszta), 
pořadatel Filharmonie G. Mahlera, Jihlava 

 

Rok 2016 
6. 3. Koncert s Olgou Romankou (vítězkou mez. pěvecké soutěže M. Calas v Rio de Janeiro), pořadatel JKF 
Koncertní síň O. Jeremiáše, České Budějovice 

 

Rok 2017 

 
20. 7. Klavírní recital (program Beethoven: Sonáta A dur op. 2 č. 2, Schumann: Noveleta D dur op. 21 č. 8, 
Rachmaninov: Sonáta b moll), Kazaň, RSFSR, sál Galerie výtvarných umění (Muzej izobrazitelnogo iskustva), 
pořadatel Galerie, Rusko 

 
Rok 2018 
1. 1. 2018 Novoroční recital (J. S. Bach: Partita c moll, J. Haydn: Velká sonáta Es dur, P. I. Čajkovskij: Sonáta C 
dur), Moskva, koncertní sál „Technopolis Moscou“, pořadatel Technopolis Moscou 

 

15. 8. 2018 Klavírní recital (program Beethoven: Sonáta f moll op. 2 č. 1, Schumann: Symfonické etudy op. 
13, Čajkovskij: Roční doby), Kazaň, RSFSR, sál Galerie výtvarných umění (Muzej izobrazitelnogo iskustva), 
pořadatel Galerie, Rusko 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního 
programu 

Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy 

Jméno a příjmení Martin Voříšek 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 

Etnická hudba I - garant, přednášející, vede seminář 
Etnická hudba II - garant, přednášející, vede seminář 
Hudební estetika - garant, přednášející 

Soudobé kompoziční techniky - garant, přednášející, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2008 - Ph.D., ústav hudební vědy, FF MU v Brně, teorie a dějiny hudby (školitel prof. Miloš Štědroň) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000-2002, Státní hrad a zámek Český Krumlov, civilní služba (1,5 roku) 
od r. 2002 - odborný asistent na PF JU v Českých Budějovicích, přednášené obory: dějiny hudby, dějiny 
nonartificiální hudby, etnická hudba, soudobé kompoziční techniky, hudební estetika, hudební psychologie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 14 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   14 
   

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: 

  Hudební praxe. in: PAVELEC, Petr, SLAVKO, Pavel [eds.]. Metodika pro přípravu a realizaci historicky 
poučených festivit v prostředí hradů a zámků – I. Praha, Národní památkový ústav, 2015, s. 77-94. ISBN 978- 
80-87890-16-5 (100%) 

  Vídeňské singspiely v Českém Krumlově : K divadelnímu životu schwarzenberského dvora na sklonku 18. 
století. in: Hudební věda, 2016, č. 2-3, s. 187-222. ISSN 0018-7003 (100%) 

  Hudba na českokrumlovském zámku v létě roku 1780 : Den v životě Antonína Jünglinga, schwarzenberského 
hudebníka a úředníka. in: Hudební věda, 2018, č. 2, s. 117-142. ISSN 0018-7003 (100%) 

 Ke každodennosti dvorního hudebníka v 2. polovině 18. století : Život a smrt Antonína Jünglinga, 
schwarzenberského hudebníka a úředníka. in: Hudební věda, 2018, č. 3-4, s. 265-298. ISSN0018-7003 
(100%) 

 dramaturgie Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově (včetně spartace nově premiérovaných skladeb 
ze schwarzenberské hudební sbírky), ročníky 2017, 2018 (100%); ročník 2017 certifikován v RUV v oblasti 
„tvůrčí dramaturgie“ s kategorií velikosti „dramaturgie velkého mezinárodního nebo národního festivalu 
nebo projektu“, r. 2018 v procesu certifikace 
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K problematice hudební historie, teorie a nonartificiální hudby dále např.: 

  Kapela schwarzenberské gardy. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova : Historicko- 
vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2010, 154 s. ISBN 978-80-904545-2-1 (100%) 

 Traditional Jazz Studio a formování "české školy tradičního jazzu" v šedesátých letech; Česká revivalistická 
scéna v sedmdesátých a osmdesátých letech. in: SMETÁČEK, Pavel. Jsem asi umí(r)něným tradicionalistou. 
Praha: Martin, 2008, s. 419-432. ISBN 80-85955-33-4 (100%) 

  Czech Jazz Up To 1948. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 2010, č. 1, s. 35-45. 
ISSN 1211-0264 (100%) 

  Baroque Castle Theatre In Český Krumlov. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 
2010, č. 4, s. 10-20. ISSN 1211-026 (100%) 

  Hudební nástroje v expozici Hradního muzea v Českém Krumlově. in: Muzikologické fórum, Praha: Česká 
společnost pro hudební vědu, 2012, č. 1, s. 70-76. ISSN 1805-3866 (100%) 

Působení v zahraničí 

1998 - semestrální stipendijní pobyt na St. Cloud State University, MN, USA (zaměření na etnickou hudbu, 
dějiny jazzu a americké hudby) 

Podpis . Datum  
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Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému 

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 
požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 
školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní zejména tyto funkce: 

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona; 
b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona; 
c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství. 

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost informací 
vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti a odpovědnosti 
stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

IS STAG je vyvinut a udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. Pro uživatele z JU je dostupný přímo na adrese 
https://wstag.jcu.cz/portal/, případně prostřednictvím odkazů z hlavních stránek webových portálů JU a fakult. Systém 
IS STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS STAG je realizováno 
prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým přístupem integrovaným v portálu 
GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce fakulty, správce katedry a rozvrhářů. Na portálu 
jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty a vyučující. Portálové rozhraní je realizováno v českém a 
anglickém jazyce. Systém se dynamicky vyvíjí a pružně reaguje na aktuální potřeby, ať už vyvolané změnami legislativy 
nebo očekáváními či potřebami uživatelů. 

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém Hodnocení 
akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál LMS Moodle a obsahuje výstup 
pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně. 

IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení (elektronická přihláška ke studiu, anotace studijních programů a vizualizace 
studijních plánů) až po vydání diplomu, včetně organizace průběhu studia (tvorba rozvrhů, přihlašování ke zkouškám, 
evidence studijních výsledků apod.). Studijní oddělení fakult na základě údajů evidovaných v IS STAG provádějí 
administrativní úkony související s příjímacím řízením, zápisy do studia, studiem, přerušením i ukončením studia. Pravidla 
využívání IS STAG pro účely agendy studia ze strany studentů, studijních oddělení, vyučujících a garantů jsou stanovena 
Studijním a zkušebním řádem JU. 

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze použít i 
hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce propojena s IS STAG a 
jsou jejím prostřednictvím odesílány dokumenty studentům a uchazečům poštou, datovou schránkou, e-mailem anebo 
jsou zobrazovány na portále IS STAG. 

Přístup ke studijní literatuře 

Přístup ke studijní literatuře je v první řadě zajištěn Akademickou knihovnou JU (AK JU), což je pracoviště s celouniverzitní 
působností. 

Knihovní fond AK JU pokrývá všechny obory, které jsou na JU vyučovány. Knihovní fond čítá přes 400 000 knihovních 
jednotek, tj. monografií, vázaných ročníků periodik, kvalifikačních prací a map. Nejvíce využívané části fondu jsou 
přístupné uživatelům přímo v tzv. volném výběru, organizovaném podle vědních oborů. K dispozici je také cca 600 titulů 
tištěných periodik. 

Doplňování a aktualizace knihovního fondu probíhá ve spolupráci s garanty jednotlivých oborů, případně přímo s 
vyučujícími, kteří znají informační potřeby svých studentů. Akvizice je financována vícezdrojově, tedy z institucionálních 
nebo grantových prostředků součástí JU a zároveň z rozpočtu AK JU. Cíleně se doplňují nové informační zdroje pro 
všechny obory zastoupené na JU, zvláštní pozornost se věnuje těm, které na JU začínají a nemají tedy dostatečnou 
informační podporu, často i nákupy z antikvariátů či odkupy knihoven významných osobností. Zároveň se dokupují 
potřebné exempláře u nejvíce žádaných zdrojů. 

Hlavní budova AK JU je moderním informačním pracovištěm velmi dobře vybaveným potřebnými technologiemi pro 
poskytování široké nabídky služeb svým uživatelům. Použitá technologie RFID umožňuje klasické i samoobslužné 
půjčování a vracení knih, 500 studijních míst v různých typech studoven včetně individuálních nabízí prostor pro nerušené 
studium 6 dní v týdnu v celkovém rozsahu 67 hodin. Více než 100 PC pro potřeby uživatelů zaručuje snadnou dostupnost 
elektronických informačních zdrojů přímo v budově AK, dostatek multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování 

https://wstag.jcu.cz/portal/
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je možné využívat pohodlně v bezhotovostním režimu. V hlavní budově AK je také moderně vybavená PC učebna, která 
je využívána ke kurzům zaměřeným na efektivní práci s EIZ a určeným studentům všech stupňů studia. Výuku zajišťují 
speciálně vyškolení pracovníci AK JU. 

Kromě AK JU mohou studenti využívat též fakultní knihovny Teologické fakulty JU a která je přístupná studentům všech 
fakult JU bez omezení, a dále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. 

Přehled zpřístupněných databází 

Dostupnosti elektronických informačních zdrojů je na JU věnována zvláštní pozornost. Finanční podporu pro tyto 
mimořádně nákladné, ale nezbytné zdroje informací pro výuku a výzkum získává JU již řadu let z programů, které byly 
pro tyto účely vypisovány MŠMT (INFOZ, OP VaVpI, Informace-základ výzkumu). Další potřebné zdroje a také nástroje na 
práci s nimi (vyhledavač EDS, citační manažer CitacePro, nástroj na práci s e-periodiky EZB aj.) pak JU financuje plně ze 
svého rozpočtu. JU byla v minulosti zapojena v 11 projektech na přístup k EIZ, na ně od roku 2018 navázala účastí v 
projektu CzechELIB, která zaručuje dostupnost těchto špičkových zdrojů informací i v letech 2018 - 2022. Aktuálně 
přístupné i plánované EIZ pokrývají všechny obory, které jsou na JU akreditovány a využívat je lze nejen v rámci kampusu 
JU, ale prostřednictvím VPN jsou uživatelům na JU k dispozici prakticky bez omezení. Seznam všech databází 
zpřístupněných AK JU: http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy. 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. Tuto otázku upravuje také opatření děkana 
č. 12/2018, které ukládá povinnost provést antiplagiátorskou kontrolu vedoucímu příslušné kvalifikační práce. 

 

E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací nebo jiných 
písemných prací vypracovávaných studenty. 

http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy
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Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 
programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 371 15 
České Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách v historické i nové části města, se speciálním zázemím pro 
umělecké a sportovní výukové a trenérské činnosti. Výukové kapacity jsou založeny na 64 posluchárnách, učebnách 
a seminárních místnostech s celkovou kapacitou 2 181 míst. Dále je k dispozici 9 laboratoří (1 se speciálním zařízením 
pro 3D tisk, 1 laboratoř funkční diagnostické zátěže), speciální zařízení pro výtvarnou tvorbu (sádrovna, tavba skla, 
keramické dílny, modelovna, serigrafie), výstavní galerie, multifunkční aula s koncertním křídlem (kapacita 200 osob), 
sportovní areál s nově rekonstruovanou sportovní halou, 2 tělocvičny v budovách v centru, loděnice. V budově 
Jeronýmova je nově zrekonstruované technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety. 
Katedra hudební výchovy sídlí v budově U Tří lvů, kde zároveň probíhá i výuka. 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

--- 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2 
Studijního a zkušebního řádu JU. JU poskytuje uchazečům o studium a studentům informační, poradenské a 
podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako důležitou 
součást své společenské odpovědnosti. Specificky jsou upraveny podmínky pro studium v průběhu uznané doby 
rodičovství, studium studentů se specifickými potřebami a studium sportovních reprezentantů (SZŘ JU čl. 11 až 13 
a navazující opatření rektora). 

JU poskytuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na JU 
pro studenty se specifickými potřebami, přičemž: 

a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně závazných 
právních předpisů, 

b) zajišťuje poučený a lidskou důstojnost  respektující  přístup  všech  svých  zaměstnanců  ke  studentům 
a uchazečům se specifickými potřebami, 

c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického 
života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků. 

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit směřujících 
k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium a studentů 
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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. 
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Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze 
státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 
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Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 
Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Současné pojetí učitelské přípravy je založeno na vyrovnávání podílu oborových, oborově didaktických a 
pedagogických znalostí s narůstajícími vazbami na praxi, resp. na dovedností složku přípravy. Program ve svém 
dalším rozvoji musí reagovat na aktuální trendy ve středním školství, které charakterizuje několik požadavků 
praxe. Předně se jedná o potřebu posílení výchovné role učitele v měnící se společnosti. Současné krizové jevy 
předurčují střední škole změnu výchovných i vzdělávacích priorit. Narůstají tak přirozeně také požadavky a nároky 
na učitele. Objevuje se potřeba zvládat podporu osobnostních a sociálních kompetencí žáků, nastává nutnost 
specifikovat a diferenciovat přístupy a strategie pro práci s žáky s rozmanitými specifiky (poruchy učení, poruchy 
chování, poruchy autistického spektra aj.), s žáky se sociálně a kulturně odlišného prostředí, narůstá požadavek 
dovést pozitivně intervenovat do zdravého životního stylu současné středoškolské mládeže i do oblasti prevence 
jejich rizikového chování. Učitelská příprava tak zohledňuje výrazněji výchovné, kázeňské a osobnostně a sociálně 
kultivující aspekty školní edukace. Zároveň proměnou prochází i vzdělávací role školy. Ta ztrácí postupně svou 
dominantní kvalifikační roli a stává se stále více místem pro objevování, podporu a rozvoj všestranných 
kompetencí žáka střední školy. Škola „objevující žáka jako adresáta edukace“ vyžaduje ovšem učitele připraveného 
na uplatnění těchto nových přístupů v praxi. 

Rozvoj studijního programu se proto promítá do následujících oblastí: 

o Udržování vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního vzdělávání 
učitelů středních 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 střední školy a profese středoškolského učitele (projekty TA ČR, GA ČR). 

o Uplatňování pedeutologického hlediska v přípravě, vycházející z modelů profese učitele střední školy. V rámci 
pedagogicko-psychologické složky přípravy a oborových didaktik budou identifikovány a rozvíjeny 
kompetence budoucích učitelů, potřebné pro zvládání širokého spektra jejich profesních činností. Z 
rozvojového hlediska bude podporována realizace „pedagogických“ projektů (např. v rámci OP VVV) 
zaměřených na zkvalitňování osobnostních a sociálních kompetencí posluchačů. 

o Zvýrazňování praxeologických aspektů přípravy. V rámci rozvoje programu bude podporován nárůst počtu 
spolupracujících středních škol, vytvoření sítě těchto pracovišť, zkvalitňování mentorské role uvádějících 
učitelů (využívání projektů OP VVV). Podporováno bude vyšší zapojování odborníků z praxe a vynikajících 
učitelů do výuky a vedení studentů k evaluaci a autoevaluaci vlastního protopedagogického působení. 

o 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 či německém 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 

Specializace bude otevírána průměrně pro skupinu 10 – 20 studentů. 
Počet uchazečů může být v souvislosti s demografickým vývojem v ČR mírně modifikován. 
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Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Přímé profesní uplatnění absolventa zaměřeno na edukační práci učitele na středních školách a na základních 
uměleckých školách. Absolvent studia má ale také základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských i 
neškolských zařízeních. Je též kvalifikován pro činnosti instruktora příslušného oboru ve střediscích volného času. 

 
 
Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání regulovaného 
povolání učitele na střední škole, a to v edukační práci především se zaměřením na předměty absolvované 
oborové přípravy. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


