
 

Návrh studijního programu 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název fakulty: Pedagogická fakulta JU 

Název spolupracující instituce:  

Název studijního programu: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
(bakalářský studijní program pro sdružené studium) 

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/bc.php 
https://kvalita.pf.jcu.cz/rsp_tv_ss_bc.php  
heslo: není 

Odkazy na relevantní vnitřní 
předpisy: 

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/bc.php 
heslo: hvBCvzd2012 
Dlouhodobý záměr, Výroční zprávy PF JU 
https://www.pf.jcu.cz/documents/annual_reports 
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/predpisy.php  

ISCED F 2013: 0114 - Příprava učitelů s předmětovou specializací 

Bakalářský studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován 
jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro střední školy. 
Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro střední školy. Pro zachování kontinuity mezi 
bakalářským a magisterským studiem, pro řešení organizačních a rozvrhových záležitostí, pro rozhodování o 
kombinovatelnosti napříč fakultami, pro rozhodování o vypisování nových kombinací aprobačních oborů 
(specializací) a o celouniverzitní podpoře propagace studia, apod. navrhuje Rada didaktiků SŠ i Rada studijního 
programu Učitelství pro SŠ zřídit Radu garantů všech studijních programů maior se zaměřením na vzdělávání 
na střední škole, které bude předsedat garant studijního programu Učitelství pro střední školy. 

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/bc.php
https://kvalita.pf.jcu.cz/rsp_tv_ss_bc.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/bc.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/annual_reports
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/predpisy.php


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

Ad DP 3 
Všechny základní praktické předměty studia tělesné výchovy a sportu (gymnastika, atletika, plavání a 
jednotlivé sportovní hry) jsou v povinné formě zahrnuty v předmětech Teorie a metodika základních 
předmětů tělesné výchovy I, II a III. Tyto souhrnné předměty byly spojeny na přímý pokyn garantky oboru 
doc. Petráškové. 
Proti stávajícímu platnému akreditovanému programu studia učitelství TV pro SŠ byl snížen počet povinných 
kurzů bakalářského studia ze 3 na 2. Předmět Teorie a metodika lyžování III je pouze teoretickým předmětem, 
který předchází závěrečné zkoušce souborné zkoušce z lyžování. 
Kurz - teorie a metodika windsurfingu má v povinné formě na naší katedře více než 40letou tradici. 
Katedra má pro tuto disciplínu velmi dobré vybavení a bylo by škoda toto vybavení, které bylo částečně 
pořízeno i z grantových prostředků nevyužít. 

 
Ad DP 5 
S touto připomínkou se plně ztotožňujeme, katedra se snaží dát maximální podporu těm pracovníkům, kteří 
se připravují k zahájení habilitačního řízení. V současné době se jedná o 3 pracovníky KTVS. 

 
Ad DP 6 
S touto připomínkou se opět ztotožňujeme, byly podány 3 grantové projekty GAČR, bohužel bezúspěšně. Ve 
snaze o získání vědeckých grantů budeme pokračovat. 

 

Ad Ostatní 
Uváděné formální nedostatky byly odstraněny. 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Typ studijního programu bakalářský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční 

Standardní doba studia 3 roky 
Jazyk studia Čeština 

Udělovaný akademický titul Bakalář 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul  

Garant studijního programu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

Ano 

Zaměření na přípravu 
odborníků z oblasti 
bezpečnosti ČR 

 
Ne 

Uznávací orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

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

Učitelství 

Cíle studia ve studijním programu 

Studium v tomto bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem 
Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. 
+ Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele SŠ 
podle zákona č. 563/2004 Sb. Oba programy (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k akreditaci zároveň. 
Struktura programů důsledně vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž 
absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických 
pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a). 
Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského studijního programu je připravit absolventy tak, aby se 
stali odborníky na vzdělávání v rámci dvou oborů (maior a minor) odpovídajícím budoucím 
aprobačním předmětům učitele. Zařazení oborových didaktik, pedagogicko-psychologických disciplín 
a asistentské praxe již v bakalářském studiu pak zajišťuje, že absolventi budou schopni uvažovat o 
poznatcích získaných studiem oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití v 
pedagogické praxi, např. ve výchovné práci či v roli asistenta pedagoga na střední škole (dle zákona 
o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. mohou absolventi bakalářské části učitelské přípravy 
zastávat pozice asistenta učitele, resp. vychovatele). Významná je také motivace studentů k nástupu 
do navazujícího magisterského studia tak, aby mohli své poznatky po absolvování magisterského 
studia využít ve výuce svých aprobačních předmětů na střední škole. 

Profil absolventa studijního programu 

Rámcová charakteristika znalostí, dovedností a obecných způsobilostí absolventa: 
Absolventi bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Tělesná výchova se zaměřením 
na vzdělávání pro střední školy si osvojí komplexní teoretické znalosti v rámci dvou oborů (maior, 
minor). Dále získají základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových didaktik, 
které jim umožní budovat jejich teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního 
působení. V rámci povinné asistentské praxe se absolventi seznámí s pedagogickým terénem 
(prostředím středních škol, případně dalších vzdělávacích zařízení) a získají základní profesní 
orientaci. Studenti tak získají základ pro další rozšiřování svého profesního profilu v navazujícím 
magisterském programu Učitelství pro střední školy s cílem získat kvalifikaci pedagogického 
pracovníka – učitele pro střední školy. 



Absolvování oborové přípravy, pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborových didaktik 
umožňuje i přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné práci ve školských i 
neškolských zařízeních, zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a v práci asistenta učitele. 

 
Charakteristika uplatnění absolventa (profese, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, resp. 
charakteristika odvětví či zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit své vzdělání): 
Absolvent ovládá základy pohybového učení a pohybové kultivace dětí daného školního věku. 
Absolvent se může uplatnit jako asistent pedagoga a vykonávat pomocné výchovné práce zaměřené 
např. na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků, vytváření základních pracovních, 
hygienických a jiných návyků, individuální práci s dítětem nebo skupinou dětí podle přesně 
stanovených postupů a pokynů učitele nebo podle stanovených osnov. Může také pracovat jako 
pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže. Absolvent může 
pokračovat ve studiu tělesné výchovy v navazujícím magisterském studiu pro vzdělávání pro SŠ. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Pravidla vycházejí z dokumentu „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících tvůrčích 
činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ a z Opatření rektora JU č. R 410. 
Studium oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy zahrnuje předměty 
oborové přípravy, dále základy oborových didaktik, základní disciplíny pedagogicko-psychologické a 
povinné asistentské praxe, které student realizuje na střední škole 
Teoretický základ studia je postaven na teoretických, historických a pedagogicko-psychologických 
předmětech zaměřených na tělesnou výchovu, včetně profilujících povinně volitelných. Z 
teoretických předmětů jde o anatomii, fyziologii, antropomotoriku a sportovní trénink. Dále budou 
studenti seznámeni s předměty zaměřenými na dějiny tělesné výchovy a sportu a předměty 
didakticky zaměřené. 
Pro vyjádření studijní zátěže je používán systém ECTS. Rozsah vyučovací hodiny je 45 minut. Na 
kvalitu studijního programu dohlíží Rada studijního programu, která dává impulzy k případným 
inovativním krokům. 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Přijímací zkouška je praktická a dále je doplněna hodnocením známek ze státní maturity. Tvoří ji 
pohybové a výkonnostní testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje 
sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku. Podrobné informace o přijímací zkoušce 
naleznete na www stránkách katedry. 
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 
Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí 
testy a dosáhnout v celém příjímacím řízení alespoň 38 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích 
testů je 80 bodů a 20 bodů za známky ze státní maturity, tedy v celém příjímacím řízení 100 bodů). 
Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách 
uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování 
dílčích testů a státní maturity) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení je určeno pořadí o 
přijetí. 
Další důležitá sdělení uchazečům 
U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o 
studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně 
(sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu 
(výsledek preventivní tělovýchovné - sportovní lékařské prohlídky) bude součástí PŘIHLÁŠKY ke 
studiu na vysoké škole nebo jej uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku. 



Předpokladem pro studium jsou i zvládnuté základní pohybové dovednosti u sezónních sportů a 
sportů v přírodě (např. lyžování, bruslení, kanoistika, jízda na kole atd.) a vlastní dobré materiální 
vybavení pro tyto disciplíny. 
Návaznost na další typy studijních programů 

Bakalářský studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je 
koncipován jako první stupeň v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace 
učitele pro střední školy společně s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy. 
Jednotlivé kombinace studijních plánů maior a minor v rámci bakalářského studia programů 
zaměřených na vzdělávání pro střední školy jsou zohledněny v nabídce specializací programu 
Učitelství pro střední školy a tyto na ně přímo navazují. 



Pedagogicko – psychologický základ 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ (+praxe) (8kr+3kr) 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah způsob 
ověř. 

počet 
kred. 

vyučující dop. 
roč./sem 
. 

profil. 
základ 

Úvod do pedagogiky střední 
školy 

14p + 14s Zk 2 PhDr. Miroslav Procházka, 
Ph.D. (50%) (přednášející) 
Mgr. Margareta 
Garabiková-Pártlová, 
Ph.D. (50%) 
(semináře) 

1/LS ZT 

Úvod do psychologie 14p + 14s Zk 3 PhDr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (50%) 
(přednášející) 
PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. (50%) 
(semináře) 

1/LS ZT 

Úvod do obecné didaktiky 
střední školy 

14p + 14s Zk 3 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (100%) 

2/LS ZT 

Asistentská pedagogicko psychol 
ogická praxe 

10 hodin 
náslechů 
ve výuce a 
4 hodiny p 
ozorování 
provozníc 
h činností 
učitele 

Zp 2 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 
(30%), 
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 
(20%), 
PhDr. Miroslav Procházka, 
Ph.D. (20%), 
Mgr. Margareta 
Garabiková-Pártlová, Ph.D. 
(20%) 

2/LS  

Seminář k asistentské praxi 0p+14s Zp 1 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D.(30%), 
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 
(20%), 
PhDr. Miroslav Procházka, 
Ph.D. (20%), 
Mgr. Margareta 
Garabiková-Pártlová, Ph.D. 
(20%) 

2/LS  

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

0 0  0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

0 0 0 0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Součásti SZZ a jejich obsah  



Studium předmětů pedagogicko-psychologického základu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou; státní 
závěrečná zkouška je písemná. Zkouška probíhá v českém jazyce a vychází z těchto předmětů: 
1) Pedagogika (úvod do pedagogiky, úvod do obecné didaktiky) 
2) Psychologie (základy psychologie). 
Součástí státní zkoušky je také reflexe praxe, např. v podobě prezentace studentského portfolia. 

Další studijní povinnosti  

Studenti bakalářského programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy v rámci pedagogicko-psychologického bloku absolvují povinnou asistentskou pedagogicko - 
psychologickou praxi   na   vybrané   střední   škole   v   rozsahu   minimálně   14   hodin   (rozvržených 
v průběhu semestru do bloků podle rozvrhových možností studenta i vybrané školy). V rámci této praxe se 
posluchači seznámí s prostředím vybrané střední školy, pod vedením fakultního garanta a uvádějícího 
učitele se budou zaměřovat na výchovnou práci učitele (formy komunikace a interakce učitele s žáky, 
komunikace učitele při řešení výchovných a kázeňských otázek během výuky, spolupráce s asistenty 
pedagoga, budou sledovat a vyvozovat celkovou   strategii,   kterou   učitel   uplatňuje   při   řízení 
výuky, management třídy, používání odměn a trestů v motivaci žáků aj.). Dále bude praxe zaměřena na 
sledování a rozbor provozních a organizačních aspektů učitelovy práce (příprava na výuku, evaluace 
výsledků, aj.). V rámci Semináře k asistentské praxi bude realizován rozbor náslechových hodin s cílem 
reflexe vnímání vlastního potenciálu pro řešení sledovaných situací. Podpořen bude rozvoj dovedností 
všímat si, popisovat a případně analyzovat   pedagogické situace a zhodnocovat v následném rozboru 
s fakultním garantem (pedagogem i psychologem) svůj vlastní potenciál pro řešení takovýchto situací. 
Studenti v rámci praxe budou zpracovávat sebereflektivní deník, v němž se budou učit vyhodnocovat a 
zobecňovat své první pedagogické zkušenosti. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata 
obhájených prací 

 

Návrhy témat bakalářských prací ve vazbě na pedagogicko-psychologický blok: 
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 

Návrh témat rigorózních prací a témata 
obhájených prací 

 

 

Součásti SRZ a jejich obsah  
 



Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost k pedagogicko-psychologickému základu 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

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

Zdroj Období 

PhDr. Dalibor 
Kučera, Ph.D. 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza 
českého textu 

B 
GA ČR 
16-19087S 

2016 – 
2018 

PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. 

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

A 
Australian 
Research 
Council 
DP140101361 

2014 - 
2016 

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

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s 
praxí 

Období 

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

kompetencí učitelů prostřednictvím podpory 
oborových didaktik a mezipředmětových vztahů. 

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

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

2016-2019 

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

2018-2020 

Fakultní a další 
spolupracující školy 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových 
kompetencí. Hlavní příjemce: Masarykova univerzita. 
OP VVV, Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659. 
Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí  v oblasti 
přírodních věd a odborného vzdělávání 

2016-2019 



 prostřednictvím spolupráce učiteli na ZŠ a SŠ, 
oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti 
pedagogiky a psychologie. V průběhu realizace 
projektu vzniknou oborová společenství praxe s 
důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci 
didaktiky přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a 
odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč 
společenstvími praxe budou řešena společná 
průřezová témata a mezipředmětové vztahy. 

 

Fakultní školy a Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 2016 - 2019 
další spolupracující kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Hlavní  

školy příjemce: Univerzita Karlova v Praze. OP VVV, Reg. č.:  

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664  

 Cílem projektu je podpora profesních kompetencí  

 učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu  

 s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude  

 zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné  

 obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ,  
 pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v  

 tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační  

 gramotnost, sociální a občanské kompetence,  

 vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním  

 inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.  

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

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

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

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

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

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

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Fakulta disponuje sítí fakultních škol a klinických pracovišť – 16 základních fakultních škol, 1 
základní fakultní škola v Rakousku, 7 klinických pracovišť. 

http://capv.cz/
http://www.cpds.cz/


Aktuální přehled je k dispozici na 
https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php 

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


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do pedagogiky střední školy 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s hod.  kreditů 2 

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

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je položit teoretické základy pro budoucí  
vytváření učitelské identity v následujících oblastech: obecná pedagogika; výchova jako základní problém společenského 
vývoje a kultivace člověka, historický přehled pedagogického myšlení v souvislosti s určitou tenzí, která existuje mezi 
školou svobodnou a tradiční; vývoj českého školství s důrazem současný stav, reformní snahy dvacátých a třicátých let 
dvacátého století; alternativní školství; učitelovo vlastní pojetí výuky; chápání žáků jako subjektů edukace; základní 
přístupy a strategie v řízení třídy (kázeň, autorita, spolupráce s rodiči, řešení výchovných a výukových problémů žáka). 
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s tradičním a alternativním pojetím výuky v podobě náslechů 
a exkurzí, kde student bude aktivně pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studentům bude vytvořen prostor, aby 
se mohli seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím různých forem praxe. 

OBECNÉ OTÁZKY VÝCHOVY 
1. - 2. Hledání těžiště výchovy, vymezení výchovy a její úkoly v současném světě 
3. Vymezení pojmů lidství a humanizace v kontextu kultivace dítěte – úkoly současné školy 
OBECNÁ PEDAGOGIKA 
4. Čím se pedagogika zabývá, jaké jsou její oblasti a jaké jsou její klíčové problémy. 
VÝVOJ PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ 
5. - 6. Jan Amos Komenský a jeho odkaz pro dnešní školu – pohled na výchovu jako nástroj proměny společnosti, 
pohled na školu jako prostředí objevující dítě. 
6. - 7. Tradiční a svobodná školou v minulosti (Rousseau, Pestalozzi, Herbart) a dnes (co je „starého“ a „nového“ 
v současné škole? 
8. – 10. Reformní pedagogika (Steiner, Montessori, Feinet, Petersen aj.) a současná alternativní pedagogická hnutí (jaké 
podoby alternativ nalezneme aktuálně?) 
11. Reformní hnutí ČSR a jeho souvislosti s hledáním „moderní“ školy dneška 
12. John Dewey demokratické vzdělávání – principy svobody a odpovědnosti v přístupech k dětem ve výchově 
UČITELSKÁ PRAXE A UČITELOVO POJETÍ VÝUKY 
13. Styly učení a školní socializace (vztahy ve školním kolektivu, role učitele, role žáka, příklady situací, které lze 
vystopovat v učitelově působení – v reflexi posluchačů) 
14. Autorita učitele a druhy intervence ve třídě (aktuální diskuse k povaze učitelského povolání a vztazích učitele 
s rodiči s dětmi). 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 
Dvořáková, M. (2015) Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. 
Jůva, Vl. (1997) Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido. 
Kasper, Z. & D. Kasperová. (2008) Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. 

Doporučená 
Bauman, Z. (2008) Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia. 
Feřtek, T. (2015) Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 
Palouš, R. (1991) Čas výchovy. Praha: SPN. 

Pelikán, J. (2007) Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum. 
Pelikán, J. (1997) Výchova pro život. Praha: Nakladatelství ISV. 
Pelikán, J. Pomáhat být. (2002)  Praha: Karolinum. 

Průcha, J., ed. (2009) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2012) Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2015) Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál. 
Vališová, A. (1998) Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum. 
Vašutová, J. (1998) Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do psychologie 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s hod.  kreditů 3 

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, zpracování písemné práce, zkouška. 

Garant předmětu Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s vymezením psychologie, základními psychologickými disciplínami a jejich teoretickými 
východisky. Důraz je kladen nejen na seznámení s klíčovými pojmy a konstrukty z obecné, vývojové psychologie a 
psychologie osobnosti, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného a vzdělávacího kontextu, ale také na jejich 
aplikaci do edukačního kontextu. 

 

Hlavní témata kurzu: 
1. Vymezení psychologie a hlavních disciplín 
2. Práce s informačními zdroji (aktivní a kritický přístup, dostupnost a relevance zdrojů) 

3. Úvod do psychologické terminologie a představení základních psychologických konstruktů 
4. Psychologie ve výchovném a vzdělávacím kontextu (výběr témat z hlavních psychologických disciplín) 
5. Možnosti aplikace psychologie do pedagogické praxe 

 
Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na práci s relevantními informačními zdroji a 
kritickou reflexi psychologických pojmů a konstruktů v jejich dosavadním školním životě. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. 
Praha: Portál. 
Vybíral, Z. (2017). Co je nového v psychologii. Praha: Nová Beseda. 
Doporučená: 
Comer R. J., Gould E., & Furnham A. (2013). Psychology. Chichester (UK): John Wiley & Sons. 
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do obecné didaktiky střední školy 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s hod.  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Úvod do pedagogiky střední školy, Základy psychologie pro střední 
školu 
Korekvizity: Asistentská pedagogicko psychologická praxe, Seminář k asistentské 
praxi 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška 
Výstup do portfolia: Zpracování seminárních úkolů – odborná reflexe prostudovaného článku z odborného 
pedagogického časopisu, reflexe didaktických témat v návaznosti na Asistentskou pedagogicko-psychologickou praxi a 
Seminář k asistentské praxi, analýza pedagogické situace. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednáška, seminář 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu Úvod do obecné didaktiky střední školy je propojit teoretické poznatky získané v rámci přednášek se 
zkušenostmi získanými v souběžné Asistentské pedagogicko-psychologické praxi v seminářích tak, aby byl student 
schopen v reflexi a sebereflexi výchovně vzdělávacího procesu propojovat zkušenosti s teoretickými poznatky. 
Témata přednášek a seminářů: 

1. Didaktika a její předmět. 
2. Cíle vzdělávání a vyučování. 
3. Obsah vyučování, učivo, kurikulum. 
4. Determinanty reálné výuky. 

5. Teorie vzdělávání. 
6. Koncepce vyučování. 
7. Základní organizační formy výuky. 
8. Alternativní formy výuky z didaktického hlediska. 

9. Vyučovací metody. 
10. Problematika školního hodnocení. 
11. – 14. 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: 

Fisher, R. (2011) Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 
Fontana, D. (2014) Psychologie ve školní praxi. Vyd. 4. Praha: Portál. 
Kalhous, Z., & Obst, O. a kol. (2009) Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál. 
Kyriacou, Ch. (2012) Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál. 
Kasíková, H. (2010) Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál. 
Pasch, M. et al. (2005) Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Odborné české pedagogické časopisy: Pedagogika, Studia paedagogica, Pedagogická orientace, Komenský, Orbis 
scholae, Pedagogická revue, e-Pedagogium. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská pedagogicko-psychologická praxe 

Typ předmětu Reflektovaná praxe doporučený ročník / semestr 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14 hod. praxe hod.  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Úvod do pedagogiky střední školy, Základy psychologie pro střední 
školu 
Korekvizity: Seminář k asistentské praxi, Úvod do obecné didaktiky střední školy 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky prezenční 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

10 hodin náslechů ve výuce a 4 hodiny pozorování provozních činností učitele 
Absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 
Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (30%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%), Mgr. 
Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D. (20%) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané střední školy. Pod vedením fakultního garanta a uvádějícího 
učitele se zaměří na poznávání a reflexi fungování školy ve vazbě na řešení výchovných otázek a strategie řízení třídy. 

 

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 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k asistentské praxi 

Typ předmětu Reflektovaná praxe doporučený ročník / semestr 2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14s hod.  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. 
Výstup do portfolia: Reflexe výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.(30%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%), Mgr. 
Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D. (20%) 

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 
 



Přehled personálního zabezpečení studijního programu – společného 
pedagogicko-psychologického základu 

 

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

 

Garabiková Pártlová Margareta, Mgr., Ph.D. 

Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D. 

Nohavová Alena, Mgr., Ph.D. 

Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 

Žlábková Iva, PhDr., Ph.D. 

 

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



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Úvod do pedagogiky střední školy (seminář, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2007 -2015 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK, obor: pedagogika, Ph.D. udělen 2015 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2008, odborný asistent, PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   2 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 18 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 14 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2012-2016/17): 

 
STROUHAL, M., & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (50%) Učit se být učitelem: Vzdělavatelé budoucích učitelů v 
„roli modelu“ pro studenty učitelství. 2017. Praha: Karolinum, 2017. s. 137-154, ISBN 9788024634654. 

 
GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (50%) & Z. BÍLKOVÁ. (2016). Professional Competences of Future Teacher 
Educators. In Aškerc, K. (Ed.) Quality of University Learning and Teaching.Ljubljana: Center RS za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, p. 171 – 176. ISBN 978 - 961- 6628 – 50 -1. 

 

VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., & GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. (33%) Novices´ and trainee teachers´ 
perspectives on the application of knowledge in practice. In HOUŠKA, , KREJČÍ, , FLÉGL, Efficiency and 
Responsibility in Education 2014. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s. 869-877. 



 

ŽLÁBKOVÁ, I., & GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. (50%) Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, , 
Kasperová, , Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa - vybrané problémy. Liberec : Technická univerzita v 
Liberci, 2014, s. 68-78. ISBN 978-80-7494-152-8. 

 

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. (33%), BÍLKOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Pohledy na profesi učitele. Reflexe 
očekávání a praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 
3, č. 1, s. 39-48. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední 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 

Úvod o psychologie (přednáška, semináře, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

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. 

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  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Úvod o psychologie (garant předmětu, přednáška, semináře, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

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 
   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. (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 978-80-210-8768-2. 



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. 

PREISS, M., KLEIN, H. A., LEVENBURG, N. M., & NOHAVOVA, A. (33%) (2013). A Cross-Country Evaluation of 
Cheating in Academia – A Comparison of Data from the US and the Czech Republic. Journal of Academic Ethics, 
11(2), 157–167. ISSN 1570-1727. DOI 10.1007/s10805-013-9179-6 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  

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


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední 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 

Úvod do pedagogiky střední školy (garant předmětu, přednáška, seminář, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

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 1 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 3 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. 

 
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. 

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  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Pedagogicko-psychologický základ pro studijní programy se zaměřením na 
vzdělávání pro střední 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 

Obecná didaktika střední školy (garant předmětu, přednášky, semináře) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 40%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 40%) 

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. 

 
ŽLÁBKOVÁ, I. (50%), & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, Kasperová, 
Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 
68–78. ISBN 978-80-7494-152-8. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Specializace – oborová a oborově didaktická složka programu 



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

Označení studijního 
plánu 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kreditů Vyučující 

dop. 
roč./sem. 

Typ 
předm. 

Základy názvosloví 
tělesných cvičení 

14p + 0s zk. 3 PaedDr. Gustav Bago, 
Ph.D. 

1/ZS ZT 

Dějiny tělesné výchovy 
a sportu 

14p + 0s zk. 3 doc. PaedDr. Jan 
Štumbauer, CSc. 

1/ZS ZT 

Anatomie člověka 28p + 0s zk. 4 PhDr. Renata 
Malátová, Ph.D. 

1/LS ZT 

Fyziologie tělesných 
cvičení 

28p + 14s zk. 5 PhDr. Petr Bahenský, 
Ph.D. 

2/ZS ZT 

Biomechanika 14p + 0s zk. 3 PaedDr. Gustav Bago, 
Ph.D. 

2/LS ZT 

Antropomotorika 14p + 14s zk. 4 PhDr. Radek Vobr, 
Ph.D. 

2/LS ZT 

Teorie a metodika 
lyžování III 

14p + 0s zk. 3 doc. PaedDr. Jan 
Štumbauer, CSc. 

3/ZS ZT 

Sportovní trénink 14p + 14s zk. 4 PhDr. Radek Vobr, 
Ph.D. 

3/ZS ZT 

Profilující předměty 

Teorie a metodika 
základních 
předmětů 
tělesné výchovy I 

0p + 70c zp. 5 PaedDr. Gustav Bago, 
Ph.D. 

1/ZS PZ 

Teorie a metodika 
základních 
předmětů 
tělesné výchovy II 

0p + 70c zp. 5 PaedDr. Gustav Bago, 
Ph.D. 

1/LS PZ 

Teorie a metodika 
základů sportovních 
úpolů 

0p + 14c zp. 1 doc. PaedDr. Vladislav 
Kukačka, Ph.D. 

1/LS PZ 

Teorie a metodika 
základních 
předmětů 
tělesné výchovy III 

0p + 56c zp. 4 doc. PaedDr. Jan 
Štumbauer, CSc 

2/ZS PZ 

Teorie a metodika 
sportovních her IV 
(tradiční a nové hry) 

0p + 28c zp. 2 PhDr. Tomáš Tlustý, 
Ph.D. 

2/LS PZ 

Teorie a metodika 
základní gymnastiky a 
kondičního posilování 

0p + 28c zp. 2 PaedDr. Gustav Bago, 
Ph.D. 

2/LS PZ 

Komplexní regenerace 
I 

14p + 14s zp. 2 PhDr. Renata 
Malátová, Ph.D. (50 

%), PhDr. Vlasta 
Kursová, Ph.D. (50 %) 

3/ZS PZ 

Teorie a metodika 
rytmické gymnastiky, 
tanců a základů 
aerobiku 

0p + 28c zp. 2 PaedDr. Gustav Bago, 
Ph.D. 

3/ZS PZ 

Povinné kurzy 



Teorie a metodika 
lyžování I (běžecké 
lyžování) 

6 dní zp. 2 PhDr. Petr Bahenský, 
Ph.D. 

1/ZS  

Teorie a metodika 
cykloturistiky 

5 dní zp. 1 PaedDr. Gustav Bago, 
Ph.D. 

1/LS  

Teorie a metodika 
turistiky a sportů v 
přírodě 

5 dní zp. 1 PhDr. Vlasta Kursová, 
Ph.D. 

1/LS  

Teorie a metodika 
lyžování II (sjezdové 
lyžování) 

6 dní zp. 2 doc. PaedDr. Jan 
Štumbauer, CSc. 

2/ZS  

Teorie a metodika 
windsurfingu 

6 dní zp. 2 doc. PaedDr. Jan 
Štumbauer, CSc. 

2/LS  

Teorie a metodika 
vodní turistiky 

6 dní zp. 2 doc. PaedDr. Jan 
Štumbauer, CSc. (50%) 

PhDr. Radek Vobr, 
Ph.D. (50%) 

2/LS  

Teorie a metodika 
snowboardingu 

6 dní zp. 2 PhDr. Radek Vobr, 
Ph.D. (100%) 

3/ZS  

Oborově didaktické předměty 
Úvod do didaktiky 
tělesné výchovy 

28p+0s ZÚ 6 PaedDr. Gustav Bago, 
Ph.D. 

2/ZS ZT 

Asistentská praxe 
Oborová asistentská 
praxe a její reflexe 

14p+14s zp. 3 PhDr. Vlasta Kursová, 
Ph.D. 

3 ZS/LS  

Příprava závěrečné práce 
Bakalářská práce I. 0 + 14s zp. 6 PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 3/ZS PZ 
Bakalářská práce II. konzultace zp. 6 doc. PaedDr. Jan 

Štumbauer, CSc. 
3/LS PZ 

Povinně volitelné předměty - skupina 1 
Atletika 0p + 14c zp. 2 PhDr. Petr Bahenský, 

Ph.D. 
ZS/LS  

Gymnastika 0p + 14c zp. 2 PaedDr. Gustav Bago, 
Ph.D. 

ZS/LS  

Plavání 0p + 14c zp. 2 PhDr. Radek Vobr, 
Ph.D. 

ZS/LS  

Záchranné plavání 0p + 14c zp. 2 PhDr. Tomáš Tlustý, 
Ph.D. 

ZS/LS  

Licence trenéra fotbalu 0p + 14c zp. 2 Mgr. Jan Schuster, 
Ph.D. 

ZS/LS  

Spinning 0p + 14c zp. 2 Mgr. Petra Fišerová ZS/LS  

Powerjoga volitelná 0p + 14c zp. 2 Mgr. Petra Fišerová ZS/LS  

Lezení na umělé stěně 0p + 14c zp. 2 Mgr. Petra Fišerová ZS/LS  

Tenis 0p + 14c zp. 2 doc. PaedDr. Jan 
Štumbauer, CSc. 

ZS/LS  

Kurz carvingu a 
vysokohorského 
lyžování 

7 dní zp. 2 doc. PaedDr. Jan 
Štumbauer, CSc. 

ZS  

Kurz wellness 7 dní zp. 2 PhDr. Renata 
Malátová, Ph.D. 

LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
absolvování předmětů za minimálně 4 kreditů 



Kreditní sumarizace: 
28 ZT + 24 PZ + 12 povinné kurzy + 6 oborově didaktický + 3 asistentská praxe + 12 příprava 
závěrečné práce + 8 obecná pedagogika a psychologie +3 kredity praxe pedagogicko 

psychologického základu + 4 povinně volitelné. Celkem 100 kreditů za obor, 77 kreditů připadá na 
obor minor a 3 kredity na volitelné předměty. 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 
Rozdělení disciplín SZZ u oboru specializace učitelství tělesné výchovy pro střední školy: 
Anatomie člověka, fyziologie tělesných cvičení, tělovýchovné lékařství, aplikovaná tělesná výchova. 
Dějiny tělesné kultury, antropomotorika, teorie a didaktika sportovního tréninku, biomechanika, 
psychologie sportu, základy didaktiky Tv a sportu. 
Součástí státní zkoušky je také reflexe praxe, např. v podobě prezentace studentského portfolia. 
Další studijní povinnosti 
Student vypracuje a obhájí bakalářskou práci. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Zjištění úrovně gymnastických pohybových dovedností žáků na druhém stupni základní školy 
Srovnání úrovně vybraných pohybových schopností dětí mladšího školního věku ve vybraných 
sportovních odvětvích 
Ověření vlivu tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností v 
daném sportu 
Analýza vlivu aroma masáží na psychickou regeneraci u vybraného vzorku klientů Analýza 
psychoterapeutického efektu techniky míčkování u jedinců s dechovými obtížemi 
Historie tělesné výchovy a sportu v Dolním Dvořišti, Rybníku, Horním Dvořišti a Českém Heršláku Zjištění 
techniky sjíždění a zatáčení veřejnosti v České republice 
Vytvoření a ověření tréninkového programu pro zlepšení obratnostních schopností fotbalistů mladšího 
školního věku 
Historie tělesné výchovy a sportu ve Zlivi 
Zjištění techniky sjíždění a zatáčení veřejnosti v České republice Analýza 
úspěšnosti herních činností jednotlivce v utkání v ledním hokeji 
Návrhy témat bakalářských prací ve vazbě na pedagogicko-psychologický blok: 
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 IS 
STAG. 
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 
- 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 
- 

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


Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (bakalářský 
studijní program pro sdružené studium) 

Jméno a příjmení Jan Štumbauer Tituly doc., PaedDr., CSc. 
Rok narození 1953 typ vztahu 

k VŠ 
pp. rozsah 40 do 

kdy 
2021 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje 
studijní program 

pp. rozsah 40 do 
kdy 

2021 

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 

Teorie a didaktika základních předmětů TV I a II 
Kurz carvingu a vysokohorského lyžování 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1973 – 1978 studium FTVS a Př. F UK Praha, obor tělesná výchova – geografie 
1985 - FTVS UK Praha - CSc. 
1995 - FTVS UK Praha - doc. 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
1979 –1986 asistent a odborný asistent FTVS UK Praha 
1986 - dosud odborný asistent a docent Pedagogická fakulta Jihočeské 
univerzity Předseda redakční rady vědeckého časopisu Studia Kinanthropologica. 
Člen redakční rady vědeckého časopisu Acta Universitatis Carolinae Kinantropologica. 
Člen INTERSKI ČR. 
Člen Českého svazu lyžařů. 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

Kinantropologie 1995 FTVS UK Praha 
W 
OS 

Scopus ostat 
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ  

2 
 

3 
 

50 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 
odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 
Štumbauer, J. (2014). Dějiny německé spolkové tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích od 
poloviny devatenáctého století do roku 1945. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 
Štumbauer, J. (2014). Übersicht der Entwicklung einzelner Strömungen der deutsche 
Körpererziehung in den Böhmischen Ländern. Studia Kinanthropologica, roč. 15, č. 2, s. 99-109. 

Štumbauer, J. (2015). The contribution to the history of the Jewish physical education in the Czech 
Lands. Acta Universitatis Carolinae Kinantropologica, vol. 51, no. 1, p. 27 – 40. 

Štumbauer, J. (2017). Vývoj vzdělávání učitelů tělesné výchovy v českých zemích od roku 1945 do 
současnosti. Česká kinantropologie, 21(3), 6–22. 



Štumbauer, J. (2017). Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vzdělávání učitelů tělesné výchovy v 
českých zemích do roku 1945. Česká kinantropologie, 21(4), 9–30. 

Štumbauer, J. & Štumbauer, P. (2017). Historie českobudějovické kanoistiky od jejích počátků do 
poloviny 80. let 20. století. Studia Kinanthropologica, 18(2), 143–161. 

Štumbauer, J. (2018). Tělesná výchova a sport v Protektorátu Čechy a Morava. Česká 
kinantropologie, 22(2), 87–107. 

Štumbauer, J. (2018). Příspěvek k historii veslování v jižních Čechách od jeho počátků do roku 1945. 
Studia Kinanthropologica, 19(2), 107–121. 
Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datum  



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 

Jan Štumbauer, 
Renata 
Malátová, Radek 
Vobr 

Rozšiřování výzkumných a pedagogických 
kompetencí prostřednictvím spolupráce v 
kinantropologickém výzkumu - 
CZ.1.07/2.4.00/17.0035 

OPVK C 2011-2014 

Renata Malátová IP14 29 – Institucionální projekt 2014 – PF JU – 
Zřízení Laboratoře zátěžové diagnostiky. 

MŠMT 
C 

2014 

Gustav Bago IP 14 26/2b/PF - Dílčí projekt PF - Výuka sportovní 
gymnastiky - studijní materiál multimediálního 
charakteru na webových stránkách pro přípravu 
studentů oboru tělesná výchova na 
pedagogických fakultách. 

MŠMT 
C 

2014 

Jan Štumbauer IP15 06/2/PF - Rozvoj studia a vzdělávání na JU: 
Inovace výukového, technického a 
bezpečnostního zajištění tělesné výchovy a sportu 
na Jihočeské 
univerzitě. 

MŠMT 
C 

2015-2018 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného 
bakalářského a magisterského studijního programu 
Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve 

spolupráci s praxí 
Období 

   

   

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která 
souvisí se studijním programem 
Užitný vzor 
MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J. Muscle dynamometer, particularly for measuring the muscles of 
deep stabilization spine system. Application 2012-25718 Czech utility model, the registration 
number of 23738 utility model. 
Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU pravidelně pořádá vědecké konference s názvem Disportare 
s mezinárodní účastí. Katedra tělesné výchovy a sportu spolupracuje s FSpF Brno a s OSU Ostrava 
na řešení projektů. Akademičtí pracovníci oboru Tělesná výchova a sport spolupracují se studenty 
na 
vědecké a publikační činnosti, jsou též zapojeni v národních profesních asociacích a akademiích se 
vztahem ke vzdělávací činnosti. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy názvosloví tělesných cvičení 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

žádné 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seznámit studenty se základním systémem pohybových činností, vybavit studenty schopnostmi 
pojmenovat podle platných norem základní polohy a pohyby těla a jeho částí. Osvojit si názvosloví 
lidského těla a jeho částí, základní názvosloví tělesných cvičení, cvičení prostná, cvičení akrobatická, 
cvičení na nářadí, cvičení s náčiním. 
1. – 2. Základy názvosloví, postoje. 
3. – 4. Kleky, sedy, lehy, podpory. 
5. – 6. Pohyby celého těla. 
7. – 8. Pohyby částí těla. 
9. – 10. Cvičení akrobatická. 
11. – 12. Cvičení na nářadí – visy, podpory, sedy, komíhání, obraty. 
13. - 14. Cvičení na nářadí – výmyky, vzepření, toče, mety, převraty. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Appelt, K., Libra, M., & Stejskalová, I. (2004). Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra. 
Appelt, K. (1989). Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia. 
Appelt, K., & Libra, M. (1983). Gymnastické názvosloví I. Praha: UK 
Appelt, K., & Libra, M. (1987). Gymnastické názvosloví II. Praha: UK 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny tělesné výchovy a sportu 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Přehled forem tělesné kultury ve starověku a středověku, tělesná kultura v novověku, světové 
dějiny tělesné výchovy a sportu devatenáctého a dvacátého století, české dějiny tělesné výchovy a 
sportu v devatenáctém a na počátku dvacátého století, československé dějiny tělesné výchovy a 
sportu 1918 -1938, tělesná výchova a sport za okupace, československé dějiny tělesné výchovy a 
sportu od roku 1945 do roku 1992, české dějiny tělesné výchovy a sportu od roku 1993 do 
současnosti. 
Jednotlivé přednášky: 
1) Vznik TK jako společenského jevu, TK v orientálních despociích a prvních civilizacích 
2) TK ve starověkém Řecku 
3) TK ve starověkém Řecku, TK ve starověkém Římě 
4) TK ve středověku TK v období humanismu a renesance, filantropismus 
5) Počátky a vývoj anglického systému sportu a her 
6) Německý turnerský systém 
7) Švédský systém léčebného tělocviku, francouzská přirozená metoda 
8) Vznik a vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí do 1. světové války 
9) Vývoj TK na našem území, vznik sokolského systému 
10) Vznik a vývoj našeho sportu, vznik a vývoj dalších tělovýchovných a turistických organizací. 
11) Vývoj systému TK v meziválečném Československu 
12) Vývoj TK na našem území od 2. světové války do současnosti 
13) Vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí od 1. světové války do současnosti 
14) Aktuální otázky současné TVS ve světě 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Štumbauer, J. (1990). Přehled československých dějin tělesné výchovy a sportu. Č. Budějovice: PF. 
Kossl, J., Štumbauer, J., Waic, M. (1993). Vybrané kapitoly z dějin české tělesné¨kultury od roku 

1774 do současnosti. Praha:L-print. 
Kossl, J., Štumbauer, J., Waic, M. (1994). Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Univerzita 

Karlova. 
Kossl, J., Štumbauer, J., Waic, M. (1998). Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha Karolinum. 
Kossl, J., Štumbauer, J., Waic, M. (2004). Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha Karolinum. 



http://www.eamos.cz/JU/PF/kat_tv/ Štumbauer. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 22 
kapitol. 

Štumbauer, J., Maleček, J., Šimberová, D. (2013). Odborná terminologie vybraných sportovních 
disciplín. Brno: Masarykova univerzita. 978-80-210-6324-2. /Též v anglické verzi. 978-80- 
210-6326- 6./ 

Štumbauer, J., Tlustý T., Malátová, R. (2015). Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a 
turistiky v českých zemích do roku 1918. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

Štumbauer, J. (2016). Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a turistiky v meziválečném 
Československu. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

http://www.eamos.cz/JU/PF/kat_tv/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anatomie člověka 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška kombinovaná (ústní i písemná forma ověření studijních výsledků) 
Další požadavky na studenta vedoucí k zakončení předmětu: 75% docházka na předmět, úspěšné 
absolvování dvou průběžných testů. První test obsahuje učivo prvních 5ti výukových bloků. Druhý 
test obsahuje učivo druhých 5ti výukových bloků. 
Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky. 
1. Úvod do Funkční anatomie (základní morfologické pojmy). Vývoj, růst a konstituce. Funkční 

anatomie tkání pohybového systému. 
2. Obecná anatomie kostí. Obecná anatomie kloubu. 
3. Lebka. Axiální systém. 
4. Kostra a spoje horní končetiny. 
5. Kostra a spoje dolní končetiny. 
6. Funkční anatomie kosterního svalu. 
7. Hybné složky pohybového systému – svaly (pohybový systém – funkční celky, svaly hlavy, 

svaly krku, hrudní svaly, bránice, funkční anatomie dýchacích svalů, břišní svaly). 
8. Hybné složky pohybového systému – svaly (zádové svaly. Svaly horní končetiny, svaly 

pánevního dna, svaly dolní končetiny). 
9. Oběhový systém. Dýchací systém. 
10. Žlázy s vnitřní sekrecí. 
11. Trávicí systém. Močový systém 
12. Mužský pohlavní systém. Ženský pohlavní systém. Kožní systém. 
13. Nervový systém (NS), (Obecné principy stavby NS, Stavba periferních nervů a synapse, 

Receptory – smyslové orgány, Mícha a míšní nervy, Mozkový kmen, mozeček a hlavové 
nervy, Mozkové hemisféry, Komorový systém a mozkové obaly, řízení motoriky). 

14. Opakování a shrnutí učiva. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Dylevský, I., Druda, R., & Mrázková, O. (2000). Funkční anatomie člověka. Praha: Grada. 
Dylevský, I. (2011). Funkční anatomie. Praha: Grada. 
Dylevský, I. (2011). Základy funkční anatomie. Olomouc: Poznání. 
Dylevský, I. (2013). Základy funkční anatomie člověka. Praha: ČVUT. 
Dauber, W. (2007). Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha: Grada. 
Grim, M., Naňka, O., & Helekal, I. (2014). Atlas anatomie člověka I. - Atlas of Human Anatomy I. 
Praha: Grada. 



Grim, M., Naňka, O., & Helekal, I. (2017). Atlas anatomie člověka II. - Atlas of Human Anatomy II. 
Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Fyziologie tělesných cvičení 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p+14s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Obsah předmětu: 
1. Fyziologie kůže- morfologie kůže, funkce kůže 
2. Fyziologie krve-funkce krve, homeostáza, imunita 
3. Funkce kardiovaskulárního systému 
4. Dýchací soustava- plicní ventilace, transport dýchacích plynů, regulace dýchání 
5. Svalová soustava – kontrakce svalu, energetika svalu, řízení svalstva 
6. -7. Trávicí soustava- příjem potravy, trávení, vstřebávání. Výživa. 
8. Termoregulace 
9. Vylučovací soustava- funkce ledvin, tvorba moči 
10. Činnost žláz s vnitřní sekrecí 
11. -12. Nervová soustava-nervový vzruch, funkce CNS, biorytmy, fyziologie chování a paměti 
13. Senzorické funkce-zrak, sluch, rovnovážný systém, chuť, čich 
14. Reprodukční soustava 
Cíl předmětu: Orientace v základních pojmech, vztazích a funkcích jednotlivých soustav v lidském 
organismu, s přihlédnutím k jejich vzájemným součinnostem a adaptacím na zvýšenou zátěž při 
sportu. 
Absolventi kurzu budou znát základní fyziologické principy a porozumí fyziologickým dějům 
jednotlivých systémů v lidském organismu. Získané znalosti studenti uplatní při výuce tělesné 
výchovy v pedagogické praxi. 

 

Cílem předmětu je chápání vztahů mezi fyziologickou funkcí a tělesnou zátěží. Reakce a adaptace 
kardiovaskulárního, respiračního, pohybového, nervového systému na zátěž. Zdroje energie pro 
zátěž. Nervové a hormonální řízení tělesných cvičení. Změny vnitřního prostředí, adaptace při 
mimořádných zevních podmínkách. Druhy pohybových schopností. Specifika fyzické zátěže 
dětského věku. 

 

Téma přednášek: 
1. Základní fyziologické principy. Buňka a vnitřní prostředí v průběhu zátěže. 
2. Imunitní systém a zátěž. Kardiovaskulární systém při fyzickém zatížení. 
3. Dýchací systém a tělesná zátěž. 



4. Trávicí systém a výživa. 
5. Metabolismus při fyzickém zatížení. 
6. Termoregulace. Exkrece. 
7. Endokrinní systém, stres. Reprodukční systém a fyzická zátěž a psychický stres. 
8. Fyziologie pohybového systému. Pohybový systém při fyzickém zatížení. 
9. Obecná nervosvalová fyziologie. Centrální nervový systém. 
10. Senzomotorické funkce. 
11. Organismus a fyzické zatížení. 
12. Věkové a sexuální zvláštnosti. 
13. Faktory ovlivňující činnost organismu. 
14. Speciální fyziologie sportu a tělesné výchovy. 

 

Téma cvičení: 
1. Principy pohybového zatěžování. 
2. Základní hodnocení zdravotního stavu sportovce. 
3. Základní metody sledování stavby a složení těla sportovce I. 
4. Základní metody sledování stavby a složení těla sportovce II. 
5. Funkční diagnostika I. 
6. Funkční diagnostika II. 
7. Zásady testování. Jednoduché testy. 
8. Ortoklinostatický test. Schellongův test. 
9. Valsavův pokus. Flackova zkouška. Bürgerova zkouška. 
10. Brouhův modifikovaný step test. 
11. Ruffierova zkouška. 
12. Lianova zkouška. Margariův test. 
13. Conconiho test. 

1. 14. Hodnocení růstu a vývoje. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 
Campbell N. A. (2006). Biologie, Computer Press, Olomouc. 
Novotný, I., Hruška, M. (2003): Biologie člověka. Fortuna Praha. 
Doporučená 
Mourek, J. (2005). Fyziologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada. 
Rokyta a kol. (2000). Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných 

oborech. Praha: IVS. 
Rosypal, S. a kol.(2003). Nový přehled biologie. Praha. Scientia. 
Batůňková, S. (2007). Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha: Karolinum. 
Havlíčková, L. et al. (2004). Fyziologie tělesné zátěže I .- obecná část. Praha: Karolinum. 
Máček, M., Radvanský, J. et al. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galen. 
Rokyta, R. et al. (2008). Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, 

přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. ISV: Praha. 
Trojan, S. et al. (2003). Lékařská fyziologie. Praha: Grada. 
Wilmore, J. H., Costil, D. L. (2008). Physiology os Sport and Exercise. Fourth Edition. Human Kinetic. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Biomechanika 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní zvládnutí učiva v rozsahu odpřednášeném a daném tematickým plánem kurzu. 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Předmět, úlohy, historie, systematika. Měření a vyjadřování pohybu; skaláry, vektory, hmotný 
bod, těleso - 

lidské tělo, jako soustava těles. 
2. Pohybový systém a jeho struktura, prvky a jejich vazby. Chování pohyb. systému, struktura: 
kostra - skelet, 

sval. 
3. Základní mechanické pojmy, veličiny, jednotky, soustava SI. Skládání a rozklad sil, rychlostí, 
zrychlení. 
4. Pohyb z hlediska kinematické geometrie. Pohyb bodu, tělesa; lidské tělo jako soustava těles 
(biokin. dvojice, 

řetězce). 
5. Geometrie hmotností lidského těla (segmenty, těžiště). Momenty setrvačnosti, střed objemu a 
povrchu těla. 
6. Sledování pohybu z hlediska kinematiky. Rychlost, zrychlení; pohyb rovnoměrný, zrychlený jeho 
zákony. 
7. Křivočarý pohyb (po kružnici). Svislý, šikmý vrh (v podmínkách sportovního pohybu). 
8. Pohyb (člověka) z hlediska dynamiky. Pohybové zákony (setr. síly, akce a reakce). 
9. Druhy sil, gravitace, statické a dynamické působení sil (při cvičení: rovinná a prostorová soustava 
sil, moment síly, silové dvojice). 
10. Mechanická práce a energie. Energetické důsledky působení sil ve sportu. 
11. Mechanická interakce člověka s prostředím. Odpor prostředí. 
12. Biomechanická analýza sportovního výkonu I. 
13. Biomechanická analýza sportovního výkonu II. 
14. Biomechanická analýza sportovního výkonu III. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Křen, J., Rosenberg, J., Janíček, P. (2001). Biomechanika (skriptum). Vydavatelství ZČU, Plzeň. 
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. (2001). Fyzika. Vutium. 
Karas, Sušenka, Otáhal. (1990). Biomechanika tělesných cvičení. SPN, Praha. 
Valenta, J. a kol. (1985). Biomechanika. ACADEMIA, Praha. 
Karas, Sušenka, Otáhal.(1983). Základy biomechaniky tělesných cvičení. SPN, Praha. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Antropomotorika 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška kombinovaná (ústní i písemná forma ověření studijních výsledků) 
Další požadavky na studenta vedoucí k zakončení předmětu: 75% docházka na předmět, úspěšné 
absolvování dvou průběžných testů. První test obsahuje učivo prvních 5ti výukových bloků. Druhý 
test obsahuje učivo druhých 5ti výukových bloků. 
Garant předmětu PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky: 
1.  Úvod do studia předmětu antropomotorika. Literatura, zápočtové požadavky, 

interdisciplinární charakter předmětu 
2. Tělesná cvičení: stránky procesuální, strukturální a finální. Výkon, výkonnost, zdatnost, 
Zdraví. Systematika tělesných cvičení. Činitelé motorického výkonu. 
3.  Ontogeneze lidské motoriky. Periodizace lidského věku. Jednotlivá vývojová stádia 

z hlediska antropomotoriky. Biologický a kalendářní věk. 
4. Vývoj motoriky v období dětství, senzitivní období a kritické období. Bisexuální diference. 
5. Vývoj motoriky v období puberty a adolescence, senzitivní období a kritické období. 
Bisexuální diference. 
6. Vývoj motoriky v období dospělosti a stáří, senzitivní období a kritické období. Bisexuální 
diference. 
7. Komplex silových schopností – struktura, biologický základ. Diagnostika silových schopností 
– věkové a pohlavní zvláštnosti. 
8. Komplex rychlostních schopností – struktura, biologický základ. Diagnostika silových 
schopností – věkové a pohlavní zvláštnosti. 
9. Komplex vytrvalostních schopností – struktura, biologický základ. Diagnostika silových 
schopností – věkové a pohlavní zvláštnosti. 
10. Komplex obratnostních schopností – struktura, biologický základ. Diagnostika silových 
schopností – věkové a pohlavní zvláštnosti. 
11. Morfologické předpoklady jedince. 
12. Základní otázky typologie. 
13. Sportovní metrologie, statistika, normování, posuzovací škály, statistická významnost. 
14. Standardizace testů, konstrukce testových baterií. 
Cvičení: 
1. Interdisciplinární vztahy charakter předmětu antropomotorika, seznámení s literaturou, 
zadání seminárních prací, zkouškové požadavky 



2. Tělesná cvičení – příklady stránek tělesných cvičení pro různé sportovní discipliny, 
systematika tělesných cvičení 
3. Ontogeneze lidské motoriky, fylogeneze, periodizace, charakteristika a hodnocení 
vývojových změn 
4. Vývoj motoriky v období dětství, senzitivní období a kritické období. Bisexuální diference. 
5. Vývoj motoriky v období puberty a adolescence, senzitivní období a kritické období. 
Bisexuální diference. 
6. Vývoj motoriky v období dospělosti a stáří, senzitivní období a kritické období. Bisexuální 
diference. 
7. Komplex silových schopností – aplikace pro jednotlivé sportovní discipliny, interdisciplinární 
přístup. Diagnostika silových schopností – silový trojboj, UNIFITTEST, další modifikace testů 
8. Komplex rychlostních schopností – aplikace pro jednotlivé sportovní discipliny, 
interdisciplinární přístup. Diagnostika rychlostních schopností – UNIFITTEST, další modifikace testů. 
9. Komplex vytrvalostních schopností – aplikace pro jednotlivé sportovní discipliny, 
interdisciplinární přístup. Diagnostika vytrvalostních schopností – UNIFITTEST, další modifikace 
testů. 
10. Komplex obratnostních schopností – aplikace pro jednotlivé sportovní discipliny, 
interdisciplinární přístup 
11. Sportovní metrologie – morfologické předpoklady jedince. 
12. Měření somatotypu a jiné typologoie 
13. Sportovní metrologie – standardizace testů, validita a reliabilita testů 
14. Aplikace statistických metod v metrologii 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bursová, M., Čepička, L. (1995). Cvičení z antropomotoriky. Plzeň: Západočeská univerzita. 
Čelikovský, S. a kol. (1990). Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN. 
Měkota, K., Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc: FTK. 
Riegrová, J., Ulbrichová, M. (1998). Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. 

Olomouc: VUP. 
Vobr, R. (2001). Antropomotorika (výukový program na www.eamos.cz) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika lyžování III 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Do závěrečné zkoušky z lyžování jsou započteny výsledky zápočtů z teorie a metodiky lyžování I 
(běh na lyžích), dále z teorie a didaktiky lyžování II (sjíždění a zatáčení) a dále výsledky z vlastní 
teoretické zkoušky. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky: 
1. Historie lyžování. 

2. Přehled vývoje výuky lyžování a přehled jednotlivých lyžařských škol. 

3. Základní pojmy z teorie lyžování. 

4. Základy biomechaniky lyžování. 

5. Technika a metodika paralelních oblouků. 

6. Technika a metodika carvingu. 

7. Jednotlivé druhy sjezdového lyžování a závody v alpských disciplínách. 

8. Materiálové vybavení pro sjezdové lyžování. 

9. Technika a metodika běhu na lyžích. 

10. Materiálové vybavení pro běžecké lyžování. 

11. Zásady údržby a mazání sjezdových a běžeckých lyží. 

12. Zásady bezpečnosti při lyžování. 

13. Didaktika lyžování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Benešová, D., Štumbauer, J. (2004). Školní lyžování. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 
100 s. ISBN 80-85301-97-0. 
Benešová, D., Štumbauer, J. (2006). Školní lyžování II. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 
126 s. ISBN 80-86876-05-05. 
Částka, K., Kolovská, I., Votík, J. (2005). Jak dokonale zvládnout carving. Praha: Grada, 112 s. 
Káčer, F., Matějů, J. (2002). Metodika výuky lyžování. APUL, 24 s. 
Kuchler, W. (1997). Carving, Neuer Spaß am Skifahren. Reinbeck bei Hamburg. 
Steinwender, P. (2001). Einsatz von Snowblades im Skiunterricht. Wien. 
Soukup, J. (1991). Lyžování podle alpských lyžařských škol. Praha: Olympia. 
Soumar, L., Bolek, E. (2001). Běh na lyžích. Praha: Grada, 130 s. ISBN 80-247-0015-8 
Strobl, K., Bedřich, L. (1999). Učíme lyžovat. Olomouc: Univerzita Palackého, 109 s. ISBN 80-7067- 
990-5. 



Strobl, K., Štancl, P. (2002). Lyžování s úsměvem. Český svaz lyžařských škol, 64 s. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2005). Moderní lyžování. České Budějovice: Kopp, 125 s. ISBN 80-7232-266- 
4. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2007). Carving. České Budějovice: Kopp, 126 s. ISBN 978-80-7232-337-1. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2007). Soubor přednášek z lyžování I. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita, 194 s. ISBN 978-80-7394-024-9. 
Štumbauer, J. (2007). Soubor přednášek z lyžování II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 147 s. 
ISBN 978-80-7394-025-6. 
Treml, J. (2004). Lyžování dětí. Praha: Grada, 105 s. ISBN 80-247-0682-2. 
Walner, H. (2004). Carven Skilauf perfekt. Purkersdorf: Hollinek, 135 S. ISBN 3-200-00038-4. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2008). Abeceda carvingu. Praha: HAPPY SPORT, 64 s. ISBN 978-80-254- 
3790-2. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sportovní trénink 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky: 
1. Stanovení cíle ve sportovním tréninku, výběr sportovní disciplíny. 
2. Plánování v jednotlivých sportovních disciplínách, odlišnosti ve stavbě tréninku. 
3. Základy a metody tréninku síly. 
4. Základy a metody tréninku vytrvalosti. 
5. Základy a metody tréninku rychlosti. 
6. Základy a metody rozvoje rychlostní vytrvalosti. 
7. Základy a metody rozvoje pohyblivosti. 
8. Životospráva sportovce, hygiena, výživa. 
9. Sociologie sportu. 
10. Technické pomůcky ve sportovním tréninku. 
11. Kolektivní sportovní výkon a jeho dosažení. 
12. Rozbor sportovního výkonu ve vybraných druzích sportu. 
13. Záznam a rozbor tepové frekvence během rychlostního a vytrvalostního zatížení. 
14. Plánování tréninkového procesu. 
Cvičení: 
1. Úvodní hodina, seznámení s plánem výuky a studijní literaturou. Charakteristika sportovce 
sportovní jednání, sportovní chování. Sportovní výkon, sportovní výkonnost, klasifikace, struktura. 
Sportovní trénink - cíle, systém, zákonitosti sportovního tréninku. 
2. Vznik a vývoj sportu, formování sportovních činností a podstatné rysy současného sportu. 
Struktura sportu, sféry sportovní činnosti. Olympismus a sportovní morálka – Fair-play, 
amatérismus – profesionalismus. 
3. Složky sportovního tréninku - kondiční příprava 
4. Složky sportovního tréninku - technická příprava 
5. Složky sportovního tréninku - taktická , psychologická příprava 
6. Mechanismy zatížení a zotavení ve sportovním tréninku 
7. Základní zákonitosti sportovního tréninku - zákony adaptace, zákony motorického učení, 
zákony výchovy. 
8. Principy sportovního tréninku. 
9. Etapy sportovního tréninku, tréninkové cykly. 



10. Tréninková jednotka - její stavba, rozdělení. 
11. Tréninkový proces a jeho řízení - typy trenérů, trénovanost, sportovní forma. 
12. Sportovní trénink dětí a mládeže - citlivá období pro rozvoj pohybových schopností. 
13. Výběr talentů a výchova sportovce, doping ve sportu. 
14. Plánování tréninkového procesu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Dovalil, J. a kol.(2008). Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum. 
Dovalil, J. a kol. (2009). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia. 
Novosad, J. a kol. (1996). Základy sportovního tréninku. Olomouc: Univerzita Palackého. 
Perič, T. (2004). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada. 
Perič, T., Dovalil, J. (2010). Sportovní trénink. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0+70c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Atletika: Aktivní účast ve výuce atletiky. Splnit výkonové limity určených atletických disciplín. 100% 
aktivní účast na cvičeních. 
Zápočtové požadavky: 

M Ž 
100 m 13,0 s 15,5 s 
skok do dálky 500 cm 400 cm 
hod míčkem (350 g) 45 m (150 g) 30 m 
1500 m 5:35 800 m 3:10 
Plavání: U technických disciplin je společně s výkonem hodnocena technika. 
Zápočtové požadavky: 
1) uplavat ve stanoveném čase 100 m kraul muži 1:51,9 ženy 2:02,9 
2) uplavat ve stanoveném čase 40 m znak muži 0:42:9 ženy 0:50,9 
3) zvládnutí techniky startovních skoků a obrátek u p.z. kraul a znak 
4) aktivní účast ve výuce 
Aktivní účast ve výuce v plném rozsahu předmětu. Splnění pohybových testů z basketbalu a 
volejbalu. 
Gymnastika – zvládnutí zápočtových sestav 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. - gymnastika; doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. - plavání, PhDr. Petr 
Bahneský, Ph.D. - atletika, Mgr. Miroslav Krajcigr – volejbal, basketbal 

Stručná anotace předmětu 

Gymnastika: 
Seznámit studenty se základním systémem pohybových činností, naučit pojmenovat podle platných 
norem základní polohy a pohyby těla a jeho částí, osvojit si metodicky utříděné prostředky základní 
gymnastiky. 
1. Zásady správného držení těla. 
2. Dělení gymnastiky, základní postoje a pohyby. 
3. Cvičení jednotlivce – horní končetiny – pohyblivost. 
4. Cvičení jednotlivce – horní končetiny – síla. 
5. Cvičení jednotlivce – trup – pohyblivost. 
6. Cvičení jednotlivce – trup – síla. 
7. Cvičení jednotlivce – dolní končetiny – pohyblivost. 
8. Cvičení jednotlivce – dolní končetiny – síla. 
9. Cviky nervosvalové koordinace, cviky uvolňovací a cviky rovnováhy. 
10. Cvičení s náčiním, krátké švihadlo, krátké tyče. 
11. Cvičení s náčiním, plné míče. 



12. Cvičení s náčiním, činky. 
13. Cvičení s využitím nářadí, lavičky, žebřiny. 
14. Příklad sestavení úvodní a průpravné části hodiny. 

 

Atletika: 
Zahájit metodickou výuku základních atletických disciplín, zvládnout základní techniku vyučovaných 
disciplín a rozvoj výkonnosti. Seznámení s průpravnými cvičeními a metodickou řadou nácviku. 
1. Bezpečnost při atletickém výcviku, atletické rozcvičení, speciální běžecká cvičení, kompenzační 
cvičení, seznámení s náplní výuky, zápočtovými požadavky. 
2. Technika a metodika nácviku skoku dalekého. 
3. Zdokonalování techniky skoku dalekého, trénink, rozvoj vytrvalosti. 
4. Technika a metodika nácviku nízkého startu a další druhy startů, metody rozvoje rychlosti. 
5. Technika a metodika nácviku předávek u štafetových běhu, kruhový trénink. 
6. Technika a metodika nácviku hodu kriketovým míčkem. 
7. Nácvik rozběhu u skoku dalekého, trénink skoků (dálka). 
8. Trénink vytrvalosti. 
9. Technika a metodika nácviku hodu kriketovým míčkem. 
10. Trénink sprintu. 
11. Technika, metodika nácviku a trénink skoku dalekého, informace o trojskoku. 
12. Trénink a rozvoj techniky hodu kriketovým míčkem, rozvoj vytvalosti. 
13. Trénink a rozvoj techniky skoku dalekého, rychlotní trénink. 
14. Plnění zápočtových požadavků. 

 

Plavání: 
Výuka je zaměřena na zdokonalení techniky plaveckých způsobů kraul, znak, startovních skoků a 
základních obrátek v souladu s pravidly plavání a na seznámení s didaktickými postupy při výuce 
těchto plaveckých způsobů. 
Obsah jednotlivých hodin: 
1 Seznámení se strukturou výuky plavání a kontrolní vstupní měření 100 m K a P 
2 Výklad a nácvik techniky plaveckého způsobu kraul, rozloženě úseky 20 m nohy a 
paže 
3 Nácvik dýchání a souhry plaveckého způsobu kraul, opakovaně úseky 20 m, vyplavání 20m 
úseky P 
4 Výklad a nácvik techniky plaveckého způsobu znak, opakovaně úseky 20 m nohy a paže 
5 Nácvik souhry plaveckého způsobu znak, opakovaně úseky 20 m, vyplavání 20 m úseky P 
6 Rozvoj rychlosti - opakovaně úseky 20 m K a Z, vyplavání úseky P 
7 Korekce techniky plaveckého způsobu kraul, opakovaně úseky 20 m K a Z 
8 Korekce techniky plaveckého způsobu znak, opakovaně úseky 20 m K a Z 
9 Nácvik startovního skoku a obrátky pro plavecký způsob kraul a znak, rozvoj techniky 
plaveckého způsobu znak 
10 Opakovaně úseky 80 m K a 40 m Z 
11 Opakovaně úseky 20 m K, Z, P, a opakovaně 120 m K 
12 Korekce techniky plaveckého způsobu K a Z, rozvoj rychlosti – kraul 
13 Sestupné série K a 20 m úseky Z 
14 Plnění zápočtových požadavků 

 

Basketbal: 
Cílem předmětu je prakticky naučit základní herní činnosti jednotlivce v basketbalu a seznámit se 
základními didaktickými principy těchto pohybových dovedností u mládeže. 
1. běžecká obratnost 
2. rozvoj obratnosti a obratnosti zpracování míče - handling 
3. uvolňování hráče na místě s míčem a bez míče 



4. uvolnění hráče s míčem v pohybu 
5. uvolnění hráče s míčem v pohybu 
6. přihrávky užívané v basketbalu 
7. přihrávky užívané v basketbalu 
8. průpravné hry v basketbalu 
9. střelba 
10. střelba 
11. krytí hráče s míčem na místě, krytí hráče s míčem v pohybu 
12. krytí hráče po střelbě 
13. opakovací hodina 
14. Plnění zápočtových požadavků 

 

Volejbal: 
Zvládnutí herních činností jednotlivce, herních kombinací, pravidel a systematiky volejbalu. 
Zvládnutí základů odbíjení obouruč vrchem, spodem a jednoruč vrchem a spodem. 
1. Obsah předmětu, zápočtové požadavky, hra. 
2. Nácvik odbíjení obouruč vrchem – nahrávka a přihrávka. 
3. Nácvik odbíjení jednoruč spodem a vrchem – podání. 
4. Nácvik odbíjení obouruč spodem – přihrávka. 
5. Nácvik útočných herních činností jednotlivce – podání a přihrávka. Hra. 
6. Nácvik útočných herních činností jednotlivce – přihrávka a nahrávka. Hra. 
7. Nácvik útočného úderu – smeč, lob, drive, ulívka – ze zóny IV a II. 
8. Nácvik blokování – jednoblok proti útoku ze zóny IV a II. Hra. 
9. Nácvik obranných herních činností jednotlivce – vykrývání vlastního smečaře. Hra. 
10. Teorie: pravidla volejbalu. Činnost rozhodčích. 
11. Nácvik obranné herní kombinace – postavení proti útoku a podání soupeře. 
12. Test znalostí pravidel a systematiky volejbalu. 
13. Test zjištění úrovně zvládnutí přihrávky, nahrávky a podání. 
14. Udělení zápočtů, hra. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Hájková, J. (2002). Základní gymnastika. Praha: Karolinum. 
Krištofič, J. (2000). Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV nakladatelství. 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+70c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Plavání: Zápočtové požadavky: 
1) uplavat ve stanoveném čase 100 m: muži 1:52,9 - ženy 2:04,9 
2) uplavat ve stanoveném čase 40 m motýlek: muži 0:41:9 - ženy 0:48,9 
3) plavání pod hladinou (min. vzdálenost): muži 25 m - ženy 20 m 
4) zvládnutí techniky startovních skoků a obrátek u p.z. prsa a motýlek 
5) aktivní účast ve výuce 

 

Atletika: Aktivní účast ve výuce atletiky. Splnit výkonové limity určených atletických disciplín. 100% 
aktivní účast na cvičeních. 
Splnění praktických požadavků (výkonnost, technika). 

M Ž 
110 m př. 22,5 s 100 m př. 21,5 s 
vrh koulí (7,26 kg) 8 m (4 kg) 7 m 

(6kg) 9 m 
(5 kg) 10 m (3 kg) 8 m 

(možnost volby hmotnosti náčiní) 
hod diskem 22 m 18 m 
skok do výšky 145 cm 120 cm 
Házená, fotbal: Aktivní účast na cvičeních, zvládnutí teoretických a praktických testů. 
Aktivní účast na cvičeních, zvládnutí teoretických a pohybových testů. Osvojení si herních útočných 
a obranných kombinací, znalostí pravidel a rozhodování v utkání. 
Gymnastika – zvládnutí zápočtových sestav 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. - gymnastika; doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. - plavání, PhDr. Petr 
Bahneský, Ph.D. - atletika, Mgr. Jan Schuster, Ph.D. – házená, fotbal 

Stručná anotace předmětu 

Gymnastika: 
Seminář má upevnit techniku provádění již probraných gymnastických prvků, zahájit výuku nových 
cvičebních tvarů, dbát na kondiční přípravu, do výuky zařadit průpravná gymnastická cvičení a 
výuku záchrany a dopomoci. 
1. – 2. Akrobacie - přemet vpřed, stoj na rukou. 
3. – 4. Akrobacie - rondát, vazba dvou přemetů stranou. 
5. Hrazda – výmyk, vzepření závěsem v podkolení. 
6. Hrazda – toč jízdmo. 
7. – 8. Hrazda – toč vzad, podmet. 
9. – 10. Kladina – kotoul vpřed. 



11. Kladina – obrat ve výponu jednonož, přísunný poskok. 
12. Kladina – jelení skok, seskok rondátem. 
13 .- 14. Přeskok – skrčka ze zášvihu. 
Plavání: 
Výuka je zaměřena na zdokonalení techniky plaveckých způsobů prsa a motýlek, na nácvik 
startovních skoků a základních obrátek v souladu s pravidly plavání a na seznámení s didaktickými 
postupy při výuce těchto plaveckých způsobů. Dále je výuka zaměřena na nácvik techniky a rozvoj 
dovedností při plavání pod hladinou. 
Obsah jednotlivých hodin: 
1 Seznámení s obsahem výuky a požadavky zápočtu, vstupní měření 100 m prsa, kontrola 
techniky, nácvik techniky dolních končetin s deskou, korekční cvičení, opakování kraul 
2 Zahájení nácviku plaveckého způsobu motýlek, nácvik práce dolních končetin, delfínové 
vlnění, průpravná cvičení, plavecký způsob prsa – práce dolních končetin a práce paží, 80 m 
plavecké úseky kraul 
3 Nácvik plaveckého způsobu motýlek, zdokonalování techniky, korekční cvičení, rozvoj 
vytrvalosti kraul 
4 Nácvik souhry plaveckého způsobu motýlek, nácvik plaveckého způsobu prsa-souhra rozvoj 
rychlosti – prsa a kraul 
5 Nácvik techniky plaveckého způsobu prsa - zdokonalování práce dolních končetin, práce 
paží, a plaveckého způsobu motýlek, plavání pod vodou, rozvoj vytrvalosti 
6 Nácvik startovního skoku pro motýlek a prsa, rozvoj techniky prsa a motýlek 
7 Korekce techniky znak a motýlek, sestupné série 
8 Zdokonalování techniky motýlek a prsa, rozvoj vytrvalosti – kraul 
9 Zdokonalování techniky motýlek, rozvoj rychlosti prsa a kraul (střídání 20 m úseků) 
10 Zdokonalování techniky prsa a motýlek, rozvoj vytrvalosti – intervalový trénink 
11 80 m OPZ opakovaně 
12 Zdokonalování techniky motýlek, intervalový trénink prsa a kraul 
13 Zdokonalování techniky motýlek a prsa 
14 Plnění zápočtových požadavků 
Atletika: 
1. Technika a metodika nácviku překážkového běhu. 
2. Technika a metodika nácviku vrhu koulí, rozvoj rychlosti. 
3. Technika a metodika nácviku skoku do výšky, odrazová průprava. 
4. Technika a metodika nácviku hodu diskem, rozvoj vytrvalosti. 
5. Technika a metodika nácviku překážkového běhu, rozvoj rychlosti. 
6. Technika a metodika nácviku vrhu koulí, rozvoj vytrvalosti. 
7. Technika a metodika nácviku skoku do výšky, odrazová průprava. 
8. Technika a metodika nácviku hodu diskem, rozvoj rychlosti. 
9. Technika a metodika nácviku překážkového běhu. 
10. Technika a metodika nácviku vrhu koulí, informace kladivo. 
11. Technika a metodika nácviku skoku do výšky, trénink rychlosti. 
12. Technika a metodika nácviku hodu diskem, informace chůze. 
13. Trénink jednotlivých disciplín. 
14. Plnění zápočtových požadavků. 
Házená: 
Získat základní teoretické znalosti o házené (pravidla, systematika) a osvojit si základní dovednosti 
(herní činnosti jednotlivce – HČJ) a tyto pak uplatnit ve hře. 

 

1. – 2. Systematika házené, pravidla, grafické značení v házené. Hra - vytvoření stálých družstev 
Úkol: prostudovat HČJ (herní činnosti jednotlivce) 

3. – 4. HČJ - uvolňování hráče bez míče, obsazování útočníka bez míče, přihrávky 
5. – 6. HČJ - uvolňování hráče s míčem, obsazování hráče s míčem, přihrávky 



7. – 8. Hra - (obrana O: 6, útok - systém řady), pravidla 
Úkol: prostudovat HS (herní systémy) 

9. – 10. HČJ - střelba, přihrávky, získávání míče 
11. – 12. HČJ - střelba, zaujímání útočného a obranného postavení, obsazování prostoru, jednoblok 
13. Hra - ( obrana 1 : 5, útok - systém s 1 pivotmanem), pravidla 
14. Kontrola – teorie (HČJ, HS), herní dovednosti (test č. 1 a 2) 
Cílem je rozšíření základních teoretických znalostí o házené, zdokonalení pohybových dovedností – 
HČJ a jejich uplatnění v samotné hře – herní kombinace a systémy. 
Cvičení: 
1. – 2. HČJ – zdokonalení a systematika 
3. – 4. HK - herní kombinace v postupném útoku 
5. – 6. HK – herní kombinace v rychlém útoku 
7. – 8. Pravidla, činnost rozhodčího, hra 
9. – 10. HS – herní systémy obranné 
11. – 12. HS – herní systémy útočné 
13. – 14. Plnění praktických a teoretických testů, hra. 
Fotbal: 
Rozšíření základních teoretických znalostí o kopané 
Kopaná: 
1. - 2. HK - teorie a cvičení - přechod do útoku 
3. - 4. HK - kombinace 3:2, 4:2, 5:2 
5. - 6 Hra - ( 3:3, 4:4, 5:5 ) 
7. - 8. HK - kombinace záložní řady s útočnou řadou 
9. - 10. HK – kombinace obranné řady se záložní řadou. 
11. - 12. HK – standardní situace ve hře 
13. - 14. Plnění praktických zápočtových testů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika základů sportovních úpolů 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14c kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

a/ aktivní účast v lekcích 
b/ znalost probrané tématiky, teorie a praktických dovedností – sestava Heian Šodan, vybrané 
techniky aikidó 
Garant předmětu doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, zkoušející 

Vyučující 

doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Opakování základních úpolů, informace ze základů sportovních úpolů a bojových umění – aikidó, 
karate, judo 

 

1. Úvodní informace k výuce úpolů během semestru i studia. Doporučená literatura. Systematika 
úpolových disciplin. Materiální vybavení a oblečení. Etiketa. Zápočtové požadavky a zadání 
seminárních prací. 
2. Základní a průpravné úpoly - úpolové přetahy. Dýchání v úpolových disciplinách. 
3. Metodika pádové techniky a aplikace - pády skulením – vpřed, vzad, stranou. 
4. Metodika pádové techniky a aplikace - pády přímé – vpřed, vzad, stranou. 
5. Sportovní úpoly - postoje a pohyby v postojích (aikido, karate, judo), základní útoky,- držení, 
údery, kopy… 
6 Karate- kihon , základní kumite. dýchání v karate, 
7. Karate- kihon , kata – Heian Shodan, soutěže v karate 
8. Judo- základní informace. Systematika judo základní principy porazů – O goši - aplikace 
10. Judo - Cvičení na zemi, techniky znehybnění - držení škrcení, páčení. – sportovní soutěže v judo 
11. Základy aikidó – etiketa, pády v aikidó, základní pohyby těla, základní techniky-páčení, dýchání 
12. Základy aikidó - základní techniky znehybnění, základní techniky porazů, techniky na držení a 
údery 
13. Užití základních technik z aikidˇo, karate a judo v sebeobraně 
14. Zápočty. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Fojtík, I. & Michalov, L. (1996). Úpolové sporty a umění I. Č. Budějovice: PF JU. 
Fojtík, I. (1998). Džúdó, karatedó, aikidó, sebeobrana. Praha: NS Svoboda. 
Fojtík, I. (2001). Aikidó – cesta harmonie. Praha, Naše Vojsko. 
Král, P. a kol. (2004). Karate: učební texty pro trenéry III. a II. tříd. Praha: Olympia. 
Kudo, K. (1968). Dynamic Judo (2vols.). Tokyo: Japan publications trading co ltd, 
Nakayama, M. (1991). Dynamické karate. Praha, NV. 
Saito, M. (1978). Traditional Aikido Vol. V. Tokyo: Training Works Wonders. 
http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv 

http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv


Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy III 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+56c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Atletika: Aktivní účast ve výuce atletiky. Splnit výkonové limity určených atletických disciplín. 
100% aktivní účast na cvičeních! 
Splnění praktických požadavků (výkonnost, technika) 

M Ž 
110 m př. 22,5 s 100 m př. 21,5 s 
hod oštěpem (800g) 30 m (600g) 20 m 
pětiboj 1800 b. 1500 b. 
společně s výkonem je hodnocena i technika 
Plavání: Požadavky a podmínky pro splnění praktické zkoušky: 
1) 400 m VZ (plave se však povinně plaveckým způsobem kraul), podle pravidel plavání v 
časových limitech 
klasifikace: 1 2 3 
ženy 7:29,9 7:59,9 8:29,9 
muži 6:54,9 7:24,9 7:54,9 
2) 160 m PZ v časovém limitu, podle pravidel plavání 
klasifikace: 1 2 3 
ženy 2:55,9 3:03,9 3:14,9 
muži 2:44,9 2:52,9 2:59,9 
3) plavání pod hladinou (min. vzdálenost) ženy 25 m muži 30 m 
4) aktivní účast ve výuce 
Gymnastika – zvládnutí zápočtových sestav 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. - gymnastika; doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. - plavání, PhDr. Petr 
Bahneský, Ph.D. - atletika, PhDr. Radek Vobr, Ph.D. – florbal 

Stručná anotace předmětu 

Gymnastika: 
Cvičení v praktické části pokračuje ve výuce gymnastických prvků. V samostatných výstupech a 
praktické zkoušce musí studenti prokázat zvládnutí výuky sportovní gymnastiky. 
Seminář uzavírá výuku společného základu SG. Zacvičením povinných sestav by měli studenti 
prokázat zvládnutí všech základních prvků ze sportovní gymnastiky 
1. – 2. Akrobacie – min. 2 akrobatické řady, přemet vpřed, rondát. 
3. – 4. Bradla – toč jízdmo vpřed, výmyk do vzporu na vyšší. 
5. Bradla – toč vzad, podmet přes nižší. 
6. Kladina – kotoul vpřed, obrat ve výponu jednonož. 
7. – 8. Kladina – skoky velkého rozsahu. 
9. – 10. Přeskok – přemet vpřed do lehu na vrstvu žíněnek. 



11. Didaktické zásady, metody, organizační a metodicko organizační formy. 
12. Zvládnutí záchrany a dopomoci při cvičení. 
13. - 14. Osvojení si metodických postupů při výuce jednotlivých prvků SG. 
Atletika: 
Cvičení v praktické části pokračuje ve výuce atletických disciplín. V zápočtovém hodnocení musí 
studenti prokázat zvládnutí techniky a požadované výkonnostní úrovně atletických disciplín. 
Seminář uzavírá praktickou výuku atletiky. Splněním zápočtových požadavků by měli studenti 
prokázat zvládnutí všech základních atletických disciplín. 
1.-2. Technika a metodika nácviku nízkého startu a hodu oštěpem, rozvoj rychlostní vytrvalosti 
(test 100 m). 
3.-4. Technika a metodika nácviku skoku do dálky a vrhu koulí, rozvoj vytrvalosti (test 
1000m/600m). 
5.-6. Technika a metodika nácviku skoku do výšky a hodu oštěpem, rozvoj rychlostní vytrvalosti 
(test 150m). 
7.-8. Technika a metodika nácviku skoku do dálky a vrhu koulí, rozvoj vytrvalosti (test 
1500m/800m). 
9.-10. Technika a metodika nácviku skoku do výšky, překážkového běhu a hodu diskem. 
11.-12. Plnění zápočtových požadavků – 100 m př. a 110 m př., oštěp. 
13.-14. Plnění zápočtových požadavků – pětiboj. 
Plavání: 
Výuka je zaměřen na zdokonalování techniky a na rozvoj vytrvalosti v časových limitech u 
plaveckého způsobu kraul a na zdokonalování techniky u plaveckých způsobů motýlek, znak a prsa 
řazených do PZ a na plavání pod hladinou na určenou vzdálenost. 
Hlavní náplň jednotlivých hodin: 
1 Opakování plaveckého způsobu prsa, kraul, motýlek, znak 
2 Plavání pod hladinou, 4 x 20 m, 4 x 20 Z, 4x 20 P, 20 x 20 K 
3 Rozvoj vytrvalosti – 4 x 200 K, mezi tím 3 x 80 P, vyplavání K 
4 Opakování techniky startovních skoků a obrátek, korekce techniky kraul, 3 x 200 K 
5 Plavání pod hladinou 4 x 20 m, 3 x 40 M, 3 x 40 Z, 3 x 40 P, 3 x 40 K, rozvoj vytrvalosti kraul 
6 4 x 80 OPZ, rozvoj vytrvalosti 2 x10 min. 
7 8 x 20 K, pak rozvoj vytrvalosti kraul – sestupné série 
8 Plavání pod hladinou 4 x 20 m, kontrolní měření 320 m K, pak 4 x 80 P, pak vyplavání K 
9 4 x 80 PZ, 2 x 200 K, 2 x 100 P, 2 x 40 Z 
10 120 m PZ, sestupné série prsa, sestupné série kraul 
11 140 m PZ opakování startovních skoků, korekce techniky, rozvoj rychlosti, pak 360 K 
12 160 m PZ, plavání pod hladinou, 400 K, 2 x 200 K 
13 12 x 20 K, 2 x 200 K, 10 min K 
14 Plnění zkouškových požadavků 
Florbal: 
1. Rozdělení do skupin, seznámení s bezpečnostními předpisy, obsahem předmětu a zápočtovými 
požadavky. 
2. Rozdělení do stálých družstev, seznámení se základními pravidly hry, rozcvičení, diagnostická hra. 
3. Nácvik HČJ - způsoby uvolňování hráče bez míčku, technika vedení míčku, hra. 
4. Nácvik HČJ - uvolňování hráče s míčkem, přihrávky na místě a v pohybu, hra. 
5. Hra (turnajovým způsobem). 
6. Nácvik HČJ- obsazování hráčů, střelba z krátké a střední vzdálenosti, hra. 
7. Nácvik HČJ - střelba a její nácvik. 
8. Hra (turnajovým způsobem). 
9. Nácvik ÚHK - herní kombinace založené na přihraj a běž, clonění, hra. 
10. Nácvik OHK - herní kombinace založené na přebírání, proklouzávání, hra. 
11. Hra (turnajovým způsobem). 
12. Nácvik HS - systém rychlého protiútoku, obranný systém proti rychlému protiútoku. 



13. Hra (turnajovým způsobem). 
14. Vyhodnocení a udělování zápočtů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Krištofič, J. (2008). Nářaďová gymnastika. Praha: ČOS. 
Krištofič, J. (2004). Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada. 
Novotná, V. et al. (2003). Gymnastika. Praha: EC FTVS. 
Tůma, Z. et al. (2004). Kapitoly o gymnastice (I.). Praha: ČOS. 
Zítko, M., & Chrudimský, J. (2006). Akrobacie. Praha: ČASPV. 
Bahenský, P., & Bunc, V. (2018). Trénink mládeže v bězích na střední a dlouhé tratě. Praha: 

Karolinum. 
DostáL, E. (1985). Sprinty. Praha: Olympia. 
Dostál, E. et al. (1991). Didaktika školní atletiky. Praha: SPN. 
Choutková, B. & Fejtek, M. (1989). Malá škola atletiky. Praha: Olympia. 
Jeřábek, P. (2008). Atletická příprava. Praha: Grada. 
Jirka, J., & Popper, J. (1990). Malá encyklopedie atletiky. Olympia. 
Kaplan, A., & Válková N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia. 
Kněnický, K. (1977). Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN. 
Kučera,V., Truksa, Z. (2000). Běhy na střední a dlouhé tratě. Praha: Olympia. 
Millerová, V. (1994). Základy atletického tréninku. Praha: Karolinum. 
Rubáš, K. (1996). Základní atletické disciplíny. Plzeň: PF ZĆU. 
Ryba, J. et al. (2002). Atletické víceboje. Praha: Olympia. 
Šimon, J. (2004). Atletické vrhy a hody. Praha: Olympia. 
Vacula, J. (1985). Atletická abeceda. Praha: Olympia. 
Vacula, J., Bureš, M., Dostál, E., Choutková, B., Kněnický, K., Koštejn, L. Vomáčka, V. (1983). Trénink 

atletických disciplín. Praha: SPN. 
Velebil, V., Krátký, P., Fišer, V., & Priščák, J. (2002). Atletické skoky. Praha: Olympia. 
Vindušková, J., Bártlová, P., Fejtek, M., Heller, J., Hlína, J., Choutková, B., … Velebil, V. (2003). 
Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia. 
Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Univerzita Karlova, 1994.105 s. ISBN 80-7066-837-7. 
Counsilman, E. Závodní plavání. Praha: Olympia, 1974. 333 s. 
Colwin, M. C. Breakthrough Swimming. Champaign: Human Kinetics. 247 s. 2002. ISBN 0-7360- 
3777-2. 
Čechovská, I, Miler, T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2001. 
Hoch, M. a kol. Teorie a didaktika plavání. Praha: SPN, 1983. 171 s. 
Hofer, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. Praha, Karolinum 2000.100 s. ISBN 80-246-0169-9. 
Giehrl, J., Hahn, M. Plavání. České Budějovice: Kopp, 2000. 127 s. ISBN 80-7232-126-9. 
Pravidla plaván a dálkového plavání. Praha: ČSPS, 2002. Aktualizace: www. plavani.cstv.cz. 
Resch, J., Kunter, E. Jak se neutopit. Olomouc: Hanex, 1997. 
Maglischo E. W. Swimming Fastest. Champaign: Human Kinetics, 2003. 791 s. 0-7360-3180-4. 
Štumbauer, J., Maleček, J., Šimberová, D. (2013). Odborná terminologie vybraných sportovních 
disciplín. Brno: Masarykova univerzita. 978-80-210-6324. 
Karczmarczyk, R. (2006). Florbal: učebnice (nejen) pro trenéry. Brno: Computer Press. 
Kysel, J. (2010). Florbal: kompletní průvodce. Praha: Grada. 
Kysel, J. (2013). Trenér florbalu licence D. Liberec: Irbis. 
Kysel, J. (2013). Trenér florbalu licence C. Liberec: Irbis. 
Zlatník, D., Vancl, K. (2001). Florbal: učebnice pro trenéry. Praha: Česká obec sokolská.Vindušková, 
J. a kol. (2003). Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

http://www/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika sportovních her IV (tradiční a nové hry) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0+28c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Získat základní teoretické znalosti (především pravidla hry) o sportovních hrách nezařazených v 
osnovách školní TV (softbal, hokejbal, korfbal, fausbal, nohejbal, fusvolejbal, softenis, badminton, 
stolní tenis, tenis, ringo, lakros a další méně známé SH) a osvojení si základních dovedností. 
Využívat tyto hry v zájmové tělovýchovné činnosti. 
1. Seznámení se studijním plánem 

VOLEJBAL DVOJIC - DEBL - pravidla, nácvik, hra 
2. FUSVOLEJBAL - pravidla nácvik, hra 
3. NOHEJBAL - pravidla, nácvik, hra 
4. RINGO - pravidla, nácvik, hra 
5. KORFBAL - pravidla, nácvik, hra 
6. SOFTTENIS - pravidla, nácvik, hra 
7. BADMINTON - pravidla, nácvik, hra 
8. STOLNÍ TENIS - pravidla, nácvik, hra 
9. SOFTBALL - pravidla, nácvik, hra 
10. FAUSTBALL – pravidla, nácvik, hra 
11. FLORBAL – pravidla, nácvik, hra 
11. Informace - LAKROS, FRISBEE, SQUASH, 
12. TENIS – pravidla, nácvik, hra 
13. TCHOUKBALL - pravidla, nácvik, hra 
14. ZÁPOĆET - pravidla probraných SH - písemný test 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Šebrle, Z. (1997, 2000). Méně známé pohybové a sportovní hry. Č. Budějovice: Pedagogické 
centrum. 

Šebrle, Z. (2004). Známé i méně pohybové a sportovní hry. Č. Budějovice: Pedagogické centrum. 
Táborský, F. (2004). Sportovní hry. Praha: Grada. 
Táborský, F. (2005). Sportovní hry II. Praha: Grada. 
Žiga, l., Mikuš, M. (1995). Menej známe pohybové a športové hry. Prešov: Metodické centrum. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 



Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika základní gymnastiky a kondičního posilování 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seznámit studenty se základním systémem pohybových činností, naučit pojmenovat podle platných 
norem základní polohy a pohyby těla a jeho částí, osvojit si metodicky utříděné prostředky základní 
gymnastiky. 
1. Zásady správného držení těla. 
2. Dělení gymnastiky, základní postoje a pohyby. 
3. Cvičení jednotlivce – horní končetiny – pohyblivost. 
4. Cvičení jednotlivce – horní končetiny – síla. 
5. Cvičení jednotlivce – trup – pohyblivost. 
6. Cvičení jednotlivce – trup – síla. 
7. Cvičení jednotlivce – dolní končetiny – pohyblivost. 
8. Cvičení jednotlivce – dolní končetiny – síla. 
9. Cviky nervosvalové koordinace, cviky uvolňovací a cviky rovnováhy. 
10. Cvičení s náčiním, krátké švihadlo, krátké tyče. 
11. Cvičení s náčiním, plné míče. 
12. Cvičení s náčiním, činky. 
13. Cvičení s využitím nářadí, lavičky, žebřiny. 
14. Příklad sestavení úvodní a průpravné části hodiny. 

 

Předmět kondiční kulturistika je zaměřen na tvorbu individuálních tréninkových programů, které 
mohou plnit specifické požadavky s ohledem na formování postavy. Tyto programy jsou 
koncipovány na základě anatomicko-funkčních znalostí jednotlivých svalových skupin s ohledem na 
vědomosti ze sportovní výživy a sportovního tréninku. Cílem výuky je osvojení si dostatečného 
množství posilovacích cviků pro jednotlivé svalové skupiny. Důraz je kladen na optimální provádění 
a dávkování cviků a respektování individuálních potřeb rozvoje tělesného zdraví. 
1.-2. Pohybová soustava - názvy a funkce svalů. Seznámení s vybavením posilovny, ukázka použití 
posilovacích strojů. Anatomický a funkční rozbor prsních svalů, cviky na jejich posílení a protažení 
3.-4. Vliv tělesné zátěže na lidský organismus, příprava na tělesnou zátěž,, únava, zotavení. 
Anatomický a funkční rozbor svalů pletence ramenního a horní končetiny 
5.-6. Lidský metabolismus při tělesné zátěži, změny vnitřního prostředí Anatomický a funkční rozbor 
zádového svalstva, cviky na jeho posílení. 



7.-8. Výživa - zásady sportovní výživy, pitný režim. Anatomický a funkční rozbor břišních svalů, cviky 
na jeho posílení. Sestavování posilovacího tréninku 
9.-10. Základní tréninkové principy, metodika kulturistického tréninku. Anatomický a funkční rozbor 
svalů dolní končetiny, cviky na jejich posílení, sestava tréninku na tyto svaly. 
11.-12. Posilovací metody. Sestava kruhového tréninku - kruhový trénink 
13.-14.Stavba tréninkového plánu, tréninkové jednotky. Prezentace individuálních tréninkových 
plánů, zápočet. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Hájková, J. (2002). Základní gymnastika. Praha: Karolinum. 
Krištofič, J. (2000). Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV nakladatelství. 
Krištofič, J. (2004). Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada. 
Neuman, J. (2003). Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál. 
Skopová, M., & Zítko, M. (2005). Základní gymnastika. Praha: Karolinum. 
Krištofič,J. (2000). Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely.Praha: ISV 
Stoppan, J. (2006). Encyklopedia of Musle and Strength.Champaign: Humen Kinetice 
Roberts, M. (2001). 90-day fitnessplan. London: Dorling Kindersley. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Komplexní regenerace I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 2 

Prerekvizity Funkční anatomie člověka 
Fyziologie tělesných cvičení 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška kombinovaná (praktická - ústní i písemná forma ověření studijních výsledků) 
Další požadavky na studenta vedoucí k zakončení předmětu: 80% docházka na předmět, příprava 
na praktické semináře, zvládnutí postupu sportovní masáže. 
Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede seminář, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 
Mgr. Jana Mikolášková 

Stručná anotace předmětu 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky. 
1. Úvod do regenerace ve sportu, formy regenerace, regulace regeneračních procesů. S: Praxe 

- sportovní masáže. 
2. Únava, příčiny vzniku a dělení. Stres. Adaptace. Superkompenzace. S: Praxe – sportovní 

masáž. 
3. Biologické ukazatele odezvy a adaptace na zátěž, únavy a regenerace sil (subjektivní pocity, 

testy mluvení, antropometrické ukazatele, morfologické zobrazovací metody, 
dynamometrické ukazatele, kardiovaskulární, spirometrické a spiroergometrické 
ukazatele). S: Praxe - sportovní masáže. 

4. Biologické ukazatele odezvy a adaptace na zátěž, únavy a regenerace sil (biochemické 
ukazatele krve, hematologické, imunologické endokrinologické ukazatele, ukazatele v moči, 
potu, slinách, svalová oxymetrie, elektromyografie, přetrénování). S: Praxe - sportovní 
masáž. 

5. Pedagogické prostředky regenerace. S: Praxe - sportovní masáž. 
6. Psychologické prostředky regenerace. S: Praxe - sportovní masáž. 
7. Fyzikální prostředky regenerace. S: Praxe - sportovní masáž. 
8. Pohybové prostředky regenerace. S: Praxe - sportovní masáž. 
9. Výživa a pitný režim v regeneraci a podpoře sportovního výkonu. S: Praxe - sportovní 

masáž. 
10. Zdravotní rizika dopingu. S: Praxe - sportovní masáž. 
11. Historie masáže, masáž a její druhy, sportovní masáž. S: Praxe - sportovní masáž. 
12. Indikace a kontraindikace sportovní masáže, hygienické zásady při masáži, masážní hmaty a 

jejich použití. S: Praxe - sportovní masáž. 
13. Stavba a funkce kůže, taping, kinesiotaping. S: Praxe - sportovní masáž. 
14. Opakování a shrnutí učiva. S: Písemní test. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bernacikova, M., Cacek, J., Dovrtělová, L., Hrnčiříková, I., Kapounová, K., Kopřivová, J. … Sruhár, I. 
(2017). Regenerace a výživa ve sportu. Brno: Masarykova univerzita. 

Malátová, R. (2016). Komplexní regenerace. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích. 

Hošková, B., Majorová, S. & Nováková, P. (2010). Masáž a regenerace ve sportu. Praha: Karolinum. 
Jirka, J. (1990). Regenerace a sport. Praha: Olympia. 
Hošková, B. (2000). Masáž ve sportu. Praha: Olympia. 
Sedmík, J. (2008). Masáže od A do Z. Praha: NS Svoboda. 
Flandera, S. (2008). Sportovní masáže. Olomouc: Poznání. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika rytmické gymnastiky, tanců a základů aerobiku 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Požadavky zápočtu: 
- aktivní účast v hodinách 
- mikrovýstup – rozcvičení s hudbou 
- technická norma se švihadlem (třikrát za sebou dvojšvih, obrat o 360 stupňů a přeskoky 

švihadla vpřed i vzad s kroužením švihadla, čertík nebo nůžkový skok s kroužením) 
- předvedení sestavy s vybraným náčiním na hudební předlohu – 16 taktů 
- předvedení pohybové skladby na hudební doprovod (4 různé tvary, nástup a odchod, 

začátek a konec, název, myšlenka, secvičení) 
- znalost jednoduchých lidových tanců a country tanců 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., Mgr. Petra Fišerová 

Stručná anotace předmětu 

Rytmická gymnastika-rozvoj kreativity, základy hudební teorie, základy techniky cvičení s náčiním. 
Aplikace hudby na úvodní část vyučovací jednotky. 
Lidové tance - lidové, společenské a country tance v jednoduchých figurách, nácvik základních 
kroků, rytmicko pohybová průprava. 

 

1. Úvodní hodina - seznámení s plánem a s požadavky zápočtu, zadání didaktických výstupů v 
(rozcvičení s hudbou), organizační pokyny 

- uplatnění hudebního doprovodu ve výuce tělesné výchovy, zásady vedení 
průpravné části hodiny s hudbou, výběr hudby ke cvičení, rytmizace cvičení, vytleskávání počítacích 
dob, chůze, běh, poskoky 
2. vždy v úvodu 5 minut hudební teorie, rozcvičení s hubou – mikrovýstupy studentů, rozbor 
rozcvičení 

rytmické motivy, výdrže v postojích, základní skoky 
taneční chůze, běh, poskočný krok, přeměnný krok, dvojkolka – študýrka, country tanec – 

Pískající Rufus 
3. takt a taktování, rytmizace cvičení slovem, hudebním doprovodem, pohyby paží, trupu, 
nohou, cvičení se švihadlem – seznámení 

jednoduché lidové tance ve 2/4 a 4/4 taktu – Hulán, Šotyš, Křižák, Doudlebská polka 
4. sestavování hudebních celků, rytmus a melodie, základní technika cvičení se švihadlem – 
přeskoky 

jednoduché lidové tance ve 3/4 taktu – Sousedská, Mazurka 
5. tempo a frázování, změny směru, spojování pohybů do pohybových celků, kroužení 
složeným švihadlem 



kombinace 2/4 a 3/4 – mateníky, obkročáky 
6. dynamika a pohybové vyjádření základního dynamického stupně, přeskoky švihadla 
snožmo, střídnonož, jednonož, přeskoky s kroužením švihadla vzad 

opakování probraných tanců, country tanec - Zuzana 
7. cvičení se švihadlem – dvojšvih, vajíčko, koníčci, obraty s kroužením složeného švihadla 

nácvik vybraného tance – metodický výstup studentů, rozbor, country tanec – Jednoduchá 
čtverylka 
8. cvičení se švihadlem – přísunný poskok přes švihadlo, aplikace probraných tvarů na vlastní 
tvorbu 

nácvik vybraného tance – metodický výstup studentů, country tanec – Zuzana 2 
9. cvičení se švihadlem – čertík, skoky s kolmým stoupáním těžiště, kreativní tvorba cvičení se 
švihadlem 

nácvik vybraného tance – metodický výstup studentů, opakování probraných tanců ve 2/4 a 
4/4 taktu 
10. opakování a zdokonalování probraných tvarů, cval stranou a vpřed 

nácvik vybraného tance – metodický výstup studentů, opakování probraných tanců v 3/4 
taktu 
11. sestava se švihadlem – vlastní tvorba s využitím povinných prvků 

nácvik vybraného tance – metodický výstup, opakování obkročáků a mateníků 
12. zdokonalování probrané látky, zápočtová sestava se švihadlem – procvičování 

nácvik vybraného tance – metodický výstup, country tance – opakování, test z hudební 
teorie 
13. zápočtová sestava se švihadlem 

nácvik vybraného tance – metodický výstup, opakování problematických tanců 
14. předvedení jednoduchých lidových tanců, dokončení zápočtových sestav se švihadlem, 
udělení zápočtů 
Cílem předmětu je seznámit se v praxi se základními kroky nízkého a vysokého aerobiku, se stavbou 
lekce aerobiku a jednotlivými druhy aerobních lekcí. Osvojit si hudebně pohybové vztahy v 
aerobiku, používání verbální i neverbální komunikace v aerobiku, hlavní zásady správného 
posilování a protahování. Zvládnutí samostatného didaktického výstupu. 
TP 
1. Seznámení s náplní výuky, zápočtovými požadavky. 

Základní kroky nízkého aerobiku. 
2. Základní kroky vysokého aerobiku. 
3. Hudba, hudebně pohybové vztahy. Procvičování základních kroků nízkého aerobiku s 
hudebním doprovodem. 
4. Hudba, hudebně pohybové vztahy. Procvičování základních kroků vysokého aerobiku s 
hudebním doprovodem. 
5. Komunikace v aerobiku. Procvičování komunikace s hudebním doprovodem. 
6. Metody výuky v aerobiku. 
7. Stavba lekce aerobiku - ae mix,bodystyling. 
8. Základní posilovací cviky, správná technika. 
9. Základní protahovací cviky, správná technika. 
10. Aerobik s dětmi, aerobik hrou. 
11. Historie aerobiku, soutěžní formy aerobiku. 
12. Práce ve skupinách, nácvik didaktického výstupu. 
13. Práce ve skupinách, nácvik didaktického výstupu. 
14. Práce ve skupinách, nácvik didaktického výstupu. 
Předmět je určen všem, kteří chtějí vést lekce aerobního charakteru a získat licenci Instruktora 
aerobiku. 
Podmínky získání licence aerobiku: 
zkouška z Anatomie člověka, Fyziologie člověka 



I. zápočet z Aerobiku a ze Základů aerobiku I a zkouška Základů aerobiku II 
II. o rozsahu 14 hodin (Výběrový aerobik, příp. Rytmická a moderní gymnastika) 
III. písemná příprava lekce ae-mix a bodystylingu a na jejím základě presentace vedení lekce 
aerobiku 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Kos, B. (1980). Kondiční gymnastika. Praha: SPN. 
Krupková, H. (1995). Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve Školní 

tělesné výchově. Olomouc: UP FTK. 
Kurková, L. (1987). Tance a hudba. Praha: SPN. 
Režný, P. (2003). Elementární hudební teorie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Trunečková, E. (1995). Taneční hry. Banská Bystrica: UMB. 
Skopová, M. Beránková, J. (2008). Aerobik: kompletní průvodce. Praha: Grada. 
Macáková, M. (2001). Aerobik. Praha: Grada. 

Hájková, J. et al. (2006). Aerobik soutěžní formy. Praha: Grada. 
Hasalová, M. (2007). Aerobik studijní materiály pro instruktory aerobiku. České Budějovice. 
Jarkovská, H. & Jarkovská, M., (2005). Posilování s vlastním tělem 417 krát jinak. Praha: Grada. 
Alter, M. J. (1998). Strečink. Praha: Grada. 
Toufarová, H. (2001). Aerobik s dětmi. Olomouc: HANEX. ISBN 80−85783−35−5. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika lyžování I (běžecké lyžování) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 6 dní kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

kurzovní výuka, přednáška, 
cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Tento specializovaný kurz je zaměřen na osvojení teoretických poznatků a praktických lyžařských 
pohybových dovedností v oblasti techniky a didaktiky lyžování se zaměřením i na cvičitelskou 
činnost. Praktický výcvik je zaměřen na zdokonalení techniky běhu na lyžích a na základy 
sportovního tréninku běhu na lyžích. Dále je kurz zaměřen na didaktiku lyžování dětí, mládeže a 
dospělých. V jeho rámci proběhnou i metodické výstupy posluchačů. 
TEORIE 
Přednášky 
1. Technika a metodika běžeckých disciplín se zaměřením ke sportovnímu tréninku .......... 1 
hod. 
2. Závodní lyžování - běžecké disciplíny ( význam soutěžení a závodění, ZOH, MS, přebory ČR, 
Univerziády, druhy lyžařských závodů, základní pravidla, příprava a organizace závodů . 
1 hod. 
3. Didaktika lyžování: - lyžování školní mládeže (vývoj školního lyžování), problematika a formy 
výuky, ZVK 
- organizace lyžařského zájezdu - úkoly a zaměření lyžařského výcviku, charakteristika lyžařského 
výcviku, členění, příprava na výcvikovou jednotku . 3 hod. 
4. Problematika rozřazování žáků do výcvikových družstev ............................... 1 hod. 
Semináře 
1. Technika a metodika běžeckých disciplín .......................................................... 1 hod. 
2. Turistika na lyžích (vybavení pro lyžařskou turistiku, příprava 

turistické akce) ................................................................................................... 1 hod. 
C e l k e m   t e o r i e ................................................. 8 hod. 
PRAXE 
Běžecký výcvik (celkem). ............................................................................... 21 hod. 
- zdokonalování v klasických běžeckých způsobech a jednotlivých druzích bruslení 
- aplikace běhu v terénu a na běžeckých tratích 
- běžecký trénink 
- lyžařská turistika - turistická akce (aplikace běžeckých způsobů se sportovním zaměřením) 
- závody v běhu 

Zkouška z praktická. .............................................................................................. 4 hod. 



Semináře praktické 
Metodické výstupy posluchačů ze zadané látky (sjezdové i běžecké), písemná 
příprava na hodinovou lekci a vlastní provedení výstupu ................................... 15 hod. 
C e l k e m p r a x e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 hod. 
Zápočtové požadavky pro zápočet a zkoušku z lyžování ve 3. ročníku (běžecká část - praxe) 
- aktivní účast v kurzu 
- metodický výstup 
- odevzdání písemné přípravy 
Praxe: 
• běh střídavý dvoudobý 
• běh soupažný jednodobý 
• oboustranné bruslení dvoudobé 
• oboustranné bruslení jednodobé 
• oboustranné bruslení střídavé 
• metodický výstup 
Teorie: Písemný test 
Závěrečná souborná zkouška z lyžování - test a ústní zkouška z teorie + započtení dílčích klasifikací 
praktických dovedností – sjezd z LTV2B a běh z LTV3B. 
Po absolvování všech předepsaných součástí lyžařského výcviku mohou posluchači, kteří jsou ze 
závěrečné souborné kombinované zkoušky z lyžování klasifikování známkou výborně, výborně 
mínus a velmi dobře požádat o udělení kvalifikace Instruktor lyžování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Benešová, D., Štumbauer, J. (2004). Školní lyžování. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 
100 s. ISBN 80-85301-97-0. 

Benešová, D., Štumbauer, J. (2006). Školní lyžování II. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 
126 s. ISBN 80-86876-05-05. 

Částka, K., Kolovská, I., Votík, J. (2005). Jak dokonale zvládnout carving. Praha: Grada, 112 s. 
Káčer, F., Matějů, J. (2002). Metodika výuky lyžování. APUL, 24 s. 
Kuchler, W. (1997). Carving, Neuer Spaß am Skifahren. Reinbeck bei Hamburg. 
Steinwender, P. (2001). Einsatz von Snowblades im Skiunterricht. Wien. 
Soukup, J. (1991). Lyžování podle alpských lyžařských škol. Praha: Olympia. 
Soumar, L., Bolek, E. (2001). Běh na lyžích. Praha: Grada, 130 s. ISBN 80-247-0015-8 
Strobl, K., Bedřich, L. (1999). Učíme lyžovat. Olomouc: Univerzita Palackého, 109 s. ISBN 80-7067- 

990-5. 

Strobl, K., Štancl, P. (2002). Lyžování s úsměvem. Český svaz lyžařských škol, 64 s. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2005). Moderní lyžování. České Budějovice: Kopp, 125 s. ISBN 80-7232-266- 

4. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2007). Carving. České Budějovice: Kopp, 126 s. ISBN 978-80-7232-337-1. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2007). Soubor přednášek z lyžování I. České Budějovice: Jihočeská 

univerzita, 194 s. ISBN 978-80-7394-024-9. 
Štumbauer, J. (2007). Soubor přednášek z lyžování II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 147 s. 

ISBN 978-80-7394-025-6. 
Treml, J. (2004). Lyžování dětí. Praha: Grada, 105 s. ISBN 80-247-0682-2. 
Walner, H. (2004). Carven Skilauf perfekt. Purkersdorf: Hollinek, 135 S. ISBN 3-200-00038-4. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2008). Abeceda carvingu. Praha: HAPPY SPORT, 64 s. ISBN 978-80-254- 
3790-2. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika cykloturistiky 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

kurzovní výuka, přednáška, 
cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

1) Podmínky pro získání Instruktora pobytu v přírodě – splněný kurz Teorie a didaktika turistiky a 
sportů v přírodě (TDTSP) a kurz Teorie a didaktika cykloturistiky (TDC), splnění předmětů – 
Anatomie člověka, Fyziologie člověka. Úspěšné zvládnutí závěrečného teoretického testu a 
odevzdání kreditní práce. 
Splněním obou uvedených kurzů (TDTSP a TDC), vypsaných předmětů, zvládnutí závěrečného 
teoretického testu a odevzdání kreditní práce, splní studenti minimální hodinovou dotaci (150 
hodin) stanovenou MŠMT pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním pro získání osvědčení 
„Instruktor pobytu v přírodě“. 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Jedná se o praktickou sportovní a turistickou činnost spojenou s jízdou na kole. Studenti jsou v 
teoretické i praktické rovině seznámeni s metodikou jízdy na kole ve skupině, s plánováním a 
vedením cyklistického výletu, s bezpečností silničního provozu podle zákona č. 411/2005 Sb. o 
silničním provozu. Dále se využívá trendu kondiční jízdy na kole ke zvýšení fyzické zdatnosti. 
Témata teorie a praxe: 
1. Základy bezpečnosti cyklisty v silničním provozu. 
2. Oprava a údržba kola. 
3. Správný výběr kola. 
4. Plánování cyklistického výletu. 
5. Využití bezpečnostních pomůcek. 
6. Metodika jízdy na kole ve skupině 
7. Práce s mapou 
8. Cyklistické výlety podle připravené trasy. 
9. Nácvik techniky jízdy na kole 
10. Orientace v terénu – závod MTBO 
11. Moderní trendy v cykloturistice, vybavení a výstroj. 
12. Využití moderních navigačních přístrojů v praxi 
13. Využití sportestrometrie ke kalibraci individuální zátěže. 
14. Zápočtu předchází teoretický test a je nutno splnit i podmínky praxe. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Cihlář, J. (1991). Cyklistika pro každého. Praha: Olympia. 
Hrubíšek, I. (1994). Horské kolo od A do Z. Praha: Sobotáles. 
Landa, P. & Lišková, J. (2004). Rekreační cyklistika. Praha: Grada. 
Landa, P. (2005). Cyklistika. Praha: Grada. 
Neuman, J. (2000). Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál. 
Soudek, I., & Martínek, K. (2000). Cyklistika: horská, silniční, rekreační, výkonnostní. Praha: Grada. 
Williams, G. (1998). Tourism Geography. London: Roathledge. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika turistiky a sportů v přírodě 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

kurzovní výuka, přednáška, 
cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní absolvování kurzu v plném rozsahu. Písemný znalostní test. Úspěšné absolvování 
orientačního běhu. 

Garant předmětu PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je předložit posluchačům základní znalosti a dovednosti z turistiky a sportů v přírodě, 
včetně orientačního běhu. Seznámit je s významem pohybových aktivit prováděných v přírodě pro 
zdravý životní styl jedince a s ekologickými zásadami pohybu a pobytu člověka v přírodě. Absolvent 
kurzu je schopen vést a řídit děti či dospělé při provádění zmíněných pohybových aktivit. 
Pěší turistika - 20 hodin 
Táboření- 12 hodin 
Drobné hry v přírodě- 6 hodin 
Orientační běh - 6 hodin 
Ekologické aspekty pobytu v přírodě - 4 hodiny 
Obecné činnosti a dovednosti spojené s pobytem v přírodě - 4 hodiny 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Dvořák, F., Sýkora, B. (1980). Orientační hry a soutěže, orientační běh. Praha: SPN. 
Hnízdil, J., Kirchner, J. (2004). Orientační hry nejen do přírody. Praha: Grada. 
Hnízdil, J., Kirchner, J. (2005). Orientační sporty. Praha: Grada. 
Kos, J., Zapletal, V. (1980). Cvičení v přírodě. Praha: Olympia. 
Neuman, J. (1998). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál. 
Neuman, J. (2000). Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál. 
Sýkora, F. (1986). Turistika a sporty v přírodě. Praha: SPN. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika lyžování II (sjezdové lyžování) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 6 dní kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

kurzovní výuka, přednáška, 
cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Tento specializovaný kurz je zaměřen na osvojení teoretických poznatků a lyžařských pohybových 
dovedností v oblasti techniky a metodiky sjíždění a zatáčení na lyžích. Praktický výcvik je zaměřen 
zdokonalování lyžařské techniky a na získání poznatků o jejích nejnovějších trendech. Teoretická 
část je zaměřena na historii lyžování, materiálové vybavení včetně nejnovějších trendů, techniku a 
metodiku sjezdových disciplín, základy sportovního tréninku alpských sjezdových disciplín a na 
jejich pravidla. 
TEORIE: 
Semináře 
1. Technika a metodika sjezdových disciplín ......................................................... 2 hod. 
2. Současné trendy v lyžařské výzbroji .................................................................. 1 hod. 
PRAXE: Sjezdový výcvik 
- nácvik a zdokonalování v lyžařských dovednostech současného sjezdového lyžování 

- aplikace různých druhů oblouků (s různými biomechanickými principy zatáčení) 
na sjezdových tratích a v terénu 

- nácvik (modelovaný) slalomových oblouků a oblouků pro obří slalom 
Sjezdový výcvik celkem ...................................................................................... 36 hod. 
Zkouška z praxe ................................................................................................... 2 hod. 
PRAXE CELKEM .................................................................................................. 38 hod. 
Požadavky pro zápočet – hodnocení z praxe LTV2B slouží zároveň jako výchozí známky ze sjíždění a 
zatáčení ke zkoušce z lyžování ve 3. ročníku: 
• střední paralelní oblouk 
• střední carvingový oblouk 
• oblouk s přibrzděním, nebo oblouk v boulích (podle podmínek) 
• racecarvingový oblouk 
• funcarvingový, nebo crosscarvingový oblouk (podle podmínek) 
Po absolvování tohoto kurzu mohou získat kvalifikaci Instruktor školního lyžování posluchači, kteří ji 
nezískali na základním kurzu. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Benešová, D., Štumbauer, J. (2006). Školní lyžování II. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck. 
126 s. ISBN 80-86876-05-05. 

Částka, K., Kolovská, I., Votík, J. (2005). Jak dokonale zvládnout carving. Praha: Grada. 112 s. 
Káčer, F., Matějů, J. (2002). Metodika výuky lyžování. APUL, 24 s. 
Kuchler, W. (1997). Carving, Neuer Spaß am Skifahren. Reinbeck bei Hamburg. 
Steinwender, P. (2001). Einsatz von Snowblades im Skiunterricht. Wien. 
Soukup, J. (1991). Lyžování podle alpských lyžařských škol. Praha: Olympia. 
Strobl, K., Bedřich, L. (1999). Učíme lyžovat. Olomouc: Univerzita Palackého. 109 s. ISBN 80-7067- 

990-5. 
Strobl, K., Štancl, P. (2002). Lyžování s úsměvem. Český svaz lyžařských škol. 64 s. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2005). Moderní lyžování. České Budějovice: Kopp. 125 s. ISBN 80-7232-266- 

4. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2007). Carving. České Budějovice: Kopp. 126 s. ISBN 978-80-7232-337-1. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2007). Soubor přednášek z lyžování I. České Budějovice: Jihočeská 

univerzita, 194 s. ISBN 978-80-7394-024-9. 
Štumbauer, J. (2007). Soubor přednášek z lyžování II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 147 s. 

ISBN 978-80-7394-025-6. 
Treml, J. (2004). Lyžování dětí. Praha: Grada, 105 s. ISBN 80-247-0682-2. 
Walner, H. (2004). Carven Skilauf perfekt. Purkersdorf: Hollinek, 135 S. ISBN 3-200-00038-4. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2008). Abeceda carvingu. Praha: HAPPY SPORT, 64 s. ISBN 978-80-254- 
3790-2. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika windsurfingu 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 6 dní kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

kurzovní výuka, přednáška, 
cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Praktická zkouška 2 část: rozjezd, řízení plováku, obrat „Re“, obrat „Halsa“, jízda na čas na trati cca. 
500 m na lodi T2, na lodi T2 v postavení C1 a na příbojovém kajaku v postavení K1. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Teorie:-historie windsurfingu, teorie windsurfingu, síly ovlivňující jízdu na oplachtěném plováku 
-nebezpečí při vodních sportech v mořských podmínkách a zásady bezpečnosti, dopomoci a 

záchrany života při vodních sportech v mořských podmínkách 
-vybrané části Řádu plavební bezpečnosti, pravidel COLREG a základů meteorologie - 

výzbroj pro WS a její příprava, výstroj pro WS 
-technika jízdy na plovácích 1 a 2 generace 
-základy techniky a taktiky závodního windsurfingu 
-jízda na moderních plovácích 
-základy technologie 

Praxe: -příprava plováku, nácvik rovnováhy, zvednutí oplachtění a jeho nasazení do větru, rozjezd, 
řízení a ovládání plováku, obrat „Re“, obrat „Halsa“ v základním provedení, jízda v jednotlivých 
kursech 
-návrat a dopomoc při defektu, nezvládnutí větru a únavě 

-základy jízdy na kratších plovácích 
-jednoduchý závod na trati vytýčené bójkami 
-trénink a jízda na čas na klidné vodě na T2, na T2 jako C1, a K1 
-fakultativně eskymácký obrat na K1 
-jízda na příbojovém kajaku ve vlnách 
-způsoby dopomoci a záchrany na moři 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bezdíček, J. (1999). Windsurfing. Praha: Votobia, 159 s. ISBN 80-85885-01-8. 
Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. (2001). Kanoistika. Praha: Grada, 129 s. ISBN 80-247-905. 
Doležal, T. a kol. (1991). Základy kanoistiky a vodní turistiky. Praha: Univerzita Karlova, 92 s. 
Jones, P. (1996). Windsurfing. Příprava-základy a technika jízdy. Bratislava: TIMY, 95 s. ISBN 80-8879 
Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři. (2008). COLREG. Praha: Nakladatelství T, 28 s. 

ISBN 978-80-86243-24-5. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2005). Windsurfing. České Budějovice: Kopp, 136 s. ISBN 80-7232-249-4. 
Štumbauer, J., Maleček, J., Šimberová, D. (2013). Odborná terminologie vybraných sportovních 

disciplín. Brno: Masarykova univerzita. 978-80-210-6324-2. V anglické verzi. 978-80-210- 
6326- 6. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika vodní turistiky 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 6 dní kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

kurzovní výuka, přednáška, 
cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu doc.PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 50% 

Vyučující 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Teorie:-historie kanoistiky a vodní turistiky 
-technika pádlování a ovládání lodě 
-nebezpečí při vodní turistice 
-plánování a příprava trasy pro vodácké putování, organizace vodáckého putování, KPČ při 

vodní turistice 
-výzbroj a výstroj pro kanoistiku a vodní turistiku 
-základy technologie 

Praxe: -vodácké putování po Vltavě v úseku Vyšší Brod – Č. Budějovice 
-nácvik techniky jízdy; přímý záběr, řídící záběr, zpětný záběr, záběr obloukem, závěs, závěs 

přes ruku, přitažení, páčení, vylehnutí na pádlo, přejíždění proudu, vjíždění do proudu – náklony, 
otáčení v proudu. Vše na T 2 v postavení zadáka a háčka, na T2 v postavení C1 a totéž na K1 

-fakultativně eskymácký obrat na K1 
-sjíždění propustí s ohledem na momentální stav vody 
-činnost a dopomoc při zvrhnutí lodě 
-jízda na raftu a expediční nafukovací kanoi 
-způsoby dopomoci a záchrany na řece 

Praktická zkouška 1. část: nájezd do proudu a výjezd z proudu na lodi T2 v postavení zadáka i háčka, 
na téže lodi v postavení C1 a totéž na lodi K1. 
Dále se jedná o prověření vědomostí a poznatků z oblasti techniky a metodiky kanoistiky na 
proudící vodě, vybrané části Řádu plavební bezpečnosti, dále o poznatky z oblasti výzbroje a 
výstroje pro vodní turistiku, bezpečnostních pomůcek, zásad poskytnutí dopomoci a záchrany při 
vodní turistice. 
Záchrana a dopomoc v proudící vodě s využitím pomůcek. Absolvování vytrvalostní etapy jízdy 
během vodáckého putování. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bezdíček, J. (1999). Windsurfing. Praha: Votobia, 159 s. ISBN 80-85885-01-8. 
Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. (2001). Kanoistika. Praha: Grada, 129 s. ISBN 80-247-905. 
Doležal, T. a kol. (1991). Základy kanoistiky a vodní turistiky. Praha: Univerzita Karlova, 92 s. 
Jones, P. (1996). Windsurfing. Příprava-základy a technika jízdy. Bratislava: TIMY, 95 s. ISBN 80-8879 
Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři. (2008). COLREG. Praha: Nakladatelství T, 28 s. 

ISBN 978-80-86243-24-5. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2005). Windsurfing. České Budějovice: Kopp, 136 s. ISBN 80-7232-249-4. 
Štumbauer, J., Maleček, J., Šimberová, D. (2013). Odborná terminologie vybraných sportovních 
disciplín. Brno: Masarykova univerzita. 978-80-210-6324-2. /Též v anglické verzi. 978-80-210-6326- 
6./ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a metodika snowboardingu 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 6 dní kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

kurzovní výuka, přednáška, 
cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Pro získání licence instruktora školního snowboardingu je nutné předvést základní smýkaný oblouk, 
základní řezaný oblouk, skok a uspět v závěrečném testu. 
Pro získání licence instruktora snowboardingu v rozsahu 150 hodin, dle podmínek MŠMT, který 
opravňuje držitele k získání živnostenského oprávnění, je nutné navíc splnit 
1) Anatomie člověka, 
2) Fyziologie tělesných cvičení 
3) Antropomotorika 
4) Teorie a didaktika sportovního tréninku 

Garant předmětu PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. den: Rozřazení do družstev, nácvik základních snowboardingových dovedností (nošení, 
nazouvání, pádová technika). 
2. den: Nácvik sjíždění do roviny, nácvik jednotlivého oblouku. 
3. den: Nácvik jízdy na vleku, sesouvání a navazovaných oblouků. 
4. den: Nácvik smýkaných oblouků. 
5. den: Nácvik řezaných oblouků a jednodušších triků. 
6. den: Plnění zápočtových požadavků. 

 

Pro získání licence instruktor snowboardingu je nutné předvést základní smýkaný oblouk, základní 
řezaný oblouk, skok a uspět v závěrečném testu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Frischenschlager, E. (2001). Snowboarding za 3 dny. České Budějovice: Kopp 
Louka, O., & Večerka, M. (2007). Snowboarding. Praha: Grada. 
Večerka, M. (2003). Freestyle snowboarding. Praha: Computer Press. 
Vobr, R. (2006). Snowboarding. České Budějovice: Kopp 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do didaktiky tělesné výchovy 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška ústní 
Forma 
výuky 

přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prezentace základních poznatků z pedagogiky sportu a didaktiky tělesné výchovy 
se zaměřením na mládež ve věku 10 – 15 let. Důraz je kladen na integraci a srovnání vývojových 
směrů ve výchovně vzdělávacích systémech. 
1. Vývoj didaktiky školní tělesné výchovy 
2. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy 
3. Formativní a informativní složka ve výchovně vzdělávacím procesu 
4. Motorické učení - teorie 
5. Vyučovací činnost učitele tělesné výchovy 
6. Organizační formy vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově 
7. Podmínky výchovy a vzdělávání ve školní tělesné výchově 
8. Cíl a úkoly sportovní výchovy v současnosti 
9. Výchovné metody 
10. Odměna a trest v edukační realitě 
11. Poklesky sportovců a možnosti jejich řešení 
12. Socializace sportem a socializace ve sportu 
13. Výchovné zásady ve sportovním prostředí 
14. Negativní výchovné vlivy současného sportu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Průcha, J. (2000). Přehled pedagogiky. Praha: Portál. 
Rychecký, A., & Fialová, L. (2003). Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum. 
Skalková, J. (1999). Obecná didaktika. Praha: ISV. 
Svoboda, B. (2000). Stručná pedagogika sportu. Praha: Karolinum. 
Vilímová, V. (2009). Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Oborová asistentská praxe a její reflexe 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Úvod do didaktiky tělesné výchovy 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studium didaktiky a metodiky tělesné výchovy, propojení didaktických a metodických zkušeností s 
koncepcí studia tělesné výchovy zaměřeného na vzdělávání SŠ - náslechy a pozorování provozních 
činností učitele, práce vychovatelů a asistentů pedagoga. Asistence učiteli při práci se žáky. 
Seminář: realizace rozboru náslechových hodin s cílem reflexe vlastního potenciálu pro řešení 
sledovaných situací. Zpracování výstupů pro studentské portfolio. 
Garant předmětu PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Fakultní garant, vede seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 
PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 
PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 
Mgr. Petra Fišerová 
Stručná anotace předmětu 

V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané střední školy. Pod vedením fakultního 
garanta a uvádějícího učitele se zaměří na poznávání fungování školy ve vazbě na řešení 
výchovných otázek a strategie řízení třídy. V rámci seminárních hodin studenti společně reflektují 
úkoly, které splnili na praxi. 
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 
- Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
- Role učitele a jeho spolupráce s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským 
zařízením. 
- Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
- Řešení problematických situací (kázeňské problémy, problematické chování žáků). 

- Strategie řízení třídy. 
- Organizační práce učitele v souvislosti s výukou tělesné výchovy ve školním i mimoškolním 
prostředí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Chytková, D., & Černý, M. (2016). Efektivní učení: techniky přemýšlení, soustředění a komunikace s 
využitím myšlenkových map. Brno: BizBooks. 

Jansa, P. (2018). Pedagogika sportu. Praha: UK Karolinum. 
Kalhous, Z. (2009). Školní didaktika. Praha: Portál. 
Rychtecký, A., & Fialová, L. (2004). Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: UK Karolinum. 
Svoboda, B. (2007). Pedagogika sportu. Praha: UK Karolinum. 
Tillinger, P. (2014). Oborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. Praha: UK Karolinum. 
Vilímová, V. (2009). Didaktika tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bakalářská práce I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14s 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 PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů 

Vyučující 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Přehled forem a metod vědecké práce v oblasti kinantropologie. Struktura vědecké práce v oblasti 
kinantropologie.Věcné a formální zpracování diplomové práce. Prezentace a oponentura 
diplomových projektů posluchačů. 

 
1. Úvod do výzkumu v tělesné výchově 
2. Použití literatury při vývoji problému 
3. Presentování problému 
4. Formulování metody 
5. Seznámení s estetickými koncepty 
6. Vztahy mezi proměnnými 
7. Rozdíly mezi skupinami 
8.-10. Typy výzkumu 
11. Měření (validita, reliabilita, atd.) 
12. Sepsání výzkumné zprávy 
13.-14. Publikační manuál 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Frömel, K. (2002). Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. Olomouc: UP. 
Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum. 
Hendl, J. (2006). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. 
Thomas, J. R. & Nelson, J. K. (1996). Research Methods in Physical Activity. Champaign: Human 
Kinetics. 
Vincent, W. J. (1995). Statistic in kinesiology. Champaign: Human Kinetic. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bakalářská práce II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/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 

Odevzdání bakalářské práce v jednom svázaném exempláři a elektronické podobě na CD ve formátu 
pdf. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

Vedoucí práce 

Stručná anotace předmětu 

Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě bakalářské práce. Základy 
metodologie výzkumu, příprava projektu práce. Využívání informačních zdrojů. Zpracování dat, 
informací a jejich vyhodnocení, sepsání bakalářské práce. 

 
Obsah konzultací je určen tématem bakalářské práce a pokyny vedoucího práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Blahuš, P. (1996). K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu 
chování. Praha: Karolinum. 
Frömel, K. (2002). Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. Olomouc: UP. 
Gratton,Ch., Jones, I. (2004). Researchs methods for sport studies. London: Routledge. 
Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum. 
Hendl, J. (2006). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. 
Thomas, J. R. & Nelson, J. K. (1996). Research Methods in Physical Activity. Champaign: Human 
Kinetics. 
Vincent, W. J. (1995). Statistic in kinesiology. Champaign: Human Kinetic. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Atletika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast ve výuce. Zdokonalit a rozvinout pohybové schopnosti a dovednosti v atletice. 

Garant předmětu PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je zdokonalit atletické dovednosti pro úspěšné plnění zápočtových a zkouškových 
požadavků předmětů TDA1, TDA2, TDA3 a AT. Individuální trénink atletických disciplín (sprint, 
překážky, dálka, výška, koule, disk, oštěp) dle uvážení studenta a organizačních možností na 
stadionu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

DostáL, E. (1985). Sprinty. Praha: Olympia. 
Dostál, E. a kol. (1991). Didaktika školní atletiky. Praha: SPN. 
Choutková, B. & Fejtek, M. (1989). Malá škola atletiky. Praha: Olympia. 
Jeřábek, P. (2008). Atletická příprava. Praha: Grada. 
Jirka, J. a kol. (1990). Malá encyklopedie atletiky. Praha: Olympia. 
Kaplan, A., & Válková N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia. 
Kněnický, K. a kol. (1977). Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN. 
Kučera,V. a kol. (2000). Běhy na střední a dlouhé tratě. Praha: Olympia. 
Millerová, V. a kol. (1994). Základy atletického tréninku. Praha: Karolinum. 
Millerová, V. a kol. (2002). Běhy na krátké tratě. Praha: Olympia. 
Rubáš, K. (1996). Základní atletické disciplíny. Plzeň: PF ZĆU. 
Ryba, J. a kol. (2002). Atletické víceboje. Praha: Olympia. 
Šimon, J. (1997). Trénink vrhů a hodů. Praha Karolinum. 
Šimon, J. a kol. (2004). Atletické vrhy a hody. Praha: Olympia. 
Vacula, J. (1985). Atletická abeceda. Praha: Olympia. 
Vacula, J. a kol. (1975). Trénink lehkoatletických disciplín. Praha: SPN. 
Velebil, V. a kol.(2002). Atletické skoky. Praha: Olympia, 2002. 
Vilímková, V. a kol. (2000). Atletika pro školní praxi. Brno: Masarykova Univerzita. 
Vindušková, J. a kol. (2003). Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Gymnastika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, zkoušející 

Vyučující 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Toto cvičení je primárně určeno pro studenty oboru TV pedagogické fakulty (případně JU) bez 
omezení. Je zaměřeno na praktickou výuku základů sportovní gymnastiky. Praktické procvičování 
základů SG, i pro zájemce o výkonnostní gymnastiku. Cvičení by mělo navázat na již zavedenou praxi 
odpoledních a večerních gymnastických tréninků. 

 

1. – 2. Seznámení s průpravnými gymnastickými cvičeními. 
3. – 4. Zpevňování, uvolňování, nácvik gymnastického rozběhu a odrazu. 
5. Přeskok – nácvik náskoku a odrazu z můstku. 
6. Akrobacie – kotouly vpřed, vzad, jejich kombinace. 
7. – 8. Akrobacie – průpravná cvičení pro stoj na rukou, nácvik přemetu stranou. 
9. – 10. Hrazda – nácvik výmyků, nácvik přešvihů. 
11. Hrazda – nácvik vzepření závěsem v podkolení, podmetu. 
12. Kladina – nácvik chůze po kladině, obraty na kladině 
13. -14. Kladina – nácvik náskok do vzporu dřepmo únožného. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Krištofič, J. (2008). Nářaďová gymnastika. Praha: ČOS. 
Krištofič, J. (2004). Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada. 
Novotná, V. et al. (2003). Gymnastika. Praha: EC FTVS. 
Tůma, Z. et al. (2004). Kapitoly o gymnastice (I.). Praha: ČOS. 
Zítko, M., & Chrudimský, J. (2006). Akrobacie. Praha: ČASPV. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plavání 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Uplavat 200 m volným způsobem, aktivní účast v hodinách 

Garant předmětu PhDr. Radek Vobr, PhD. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Radek Vobr, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

Základní plavecký výcvik formou praktických lekcí s nácvikem plavecké techniky a formou 
jednoduchého tréninku. 
Doporučená náplň jednotlivých vyučovacích hodin: 
1. Seznámení s náplní výuky, zápočtovými požadavky. Kontrolní měření 100 volným způsobem. 
2. Nácvik správné plavecké polohy na prsou, na znaku, a nácvik dýchání. 
3. Výklad techniky a nácvik prsařské polohy a prsařského kopu, nácvik dýchání. 
4. Kondiční plavání. 
5. Nácvik souhry plaveckého způsobu prsa s důrazem na práci paží a na dýchání. 
6. Opakování, korekční cvičení. Startovní skok a obrátka při plaveckém způsobu prsa. 
7. Výklad techniky a nácvik kraulové polohy a kraulového kopu. 
8. Nácvik kraulové souhry, důraz bude kladen na práci paží a zvládnutí dýchání. 
9. Opakování, korekční cvičení. 
10. Opakování obrátky, startovní skok. 
11. Kondiční plavání. 
12. Plavání pod vodou, prvkové plavání. 
13. Opakování a plnění zápočtových požadavků. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bělková, T. (1994). Didaktika plavecké výuky. Praha: Univerzita Karlova. 
Counsilman, E. (1974). Závodní plavání. Praha: Olympia. 
Čechovská, I, Miler, T. (2001). Plavání. Praha: Grada Publishing. 
Hoch, M. a kol. (1983). Teorie a didaktika plavání. Praha: SPN. 
Hofer, Z. a kol. (2000). Technika plaveckých způsobů. Praha, Karolinum. 
Giehrl, J., Hahn, M. (2000). Plavání. České Budějovice: Kopp. 
Pravidla plaván a dálkového plavání. (2000). Praha: ČSPS. Aktualizace vždy na : www. plavani.cstv.cz 
Resch, J., Kunter, E. (1997). Jak se neutopit. Olomouc: Hanex. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

http://www/


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Záchranné plavání 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

a/ aktivní účast ve výuce 
b/ komplexní teoretické a praktické znalosti z didaktiky plavání, praktické dovednosti komplexu 
záchrany tonoucího, užitého plavání, uplavat 200m VZ 
Garant předmětu PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Seznámení s obsahem výuky a zápočtovými požadavky. Zjištění plavecké úrovně. 
2. Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucího, užité plavání (základní znak a bok). 
3. Dopomoc unavenému plavci. Skok do neznámé vody. 
4. Záchrana tonoucího, techniky tažení tonoucího. 
5. Záchrana tonoucího, pády do vody, dokončení technik tažení tonoucího. 
6. Techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání. 
7. Opakování záchrana tonoucího. 
8. Techniky vynášení tonoucího z vody. 
9. Použití záchranného pásu, bóje při záchraně tonoucího. 
10. Techniky obrany plavčíka. 
11. Fixace při poranění krční páteře, resuscitace. 
12. Opakování - komplexní záchrana. 
13. Plavání se základní výstrojí ABC. 
14. Plnění podmínek zápočtu. 
Po absolvování tohoto předmětu a splnění dalších souvisejících náležitostí možno získat kvalifikaci 
akreditačního zařízeni KTVS „Plavčík/Záchranář III“. 
Požadavky pro získání této kvalifikace: 
Teorie v rozsahu přednášek a základní literatury. Zejména se jedná o poznatky z oblasti záchrany 
tonoucího, první pomoci, plavání a potápění, historie a vzdělávací program vodní záchranné služby 
ČČK, základy hydrologie stojatých i tekoucích vod, základní znalosti o lanech, karabinách a 
základních uzlech. Prověření praktických dovedností a teoretických znalostí z plavání, záchrany 
tonoucího, potápění a doplňujících znalostí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bělohlávek, J., Hofer, Z. (1992). Abeceda záchrany "D". 1 vyd. Praha: VZS ČČK. 
Čechovská, I., Miler, T. (2001). Plavání. Praha: Grada. 
Karger, P., Kaufman, J. (1995). Záchranář - první pomoc. 1 vyd. Praha: VZS ČČK. 
Karger, P., Kaufman, J., Miler, T. (1997). Záchranář-metodické listy. Praha: VZS ČČK. 
Kaufman, J. (2007). Záchranář - první pomoc. 2 vyd. Praha: ČČK. 
Loskot, J. (1999). Bezpečnost a záchrana u vody – záchrana na tekoucích vodách. Praha: ČČK. 



Miler, T. (1999). Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. 2.vyd. Praha: VZS ČČK. 
Miler, T. (2007). Záchranář-bezpečnost a záchrana u vody. 2.vyd. Praha: ČČK. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 
předmětu 

Licence trenéra fotbalu 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS/LS 

Rozsah studijního 
předmětu 

0p+14c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Témata ke konzultacím: 
Příprava celoročního tréninkového plánu 
Podpora talentovaného hráče 
Zajištění všestranného vývoje hráče 

Garant předmětu Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, zkoušející 

Vyučující 
Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět připravuje studenta po teoretické i praktické stránce k vedení a organizování 
tréninkového procesu ve fotbalu žákovských kategorií. 

 

Téma cvičení: 
Základní koncept děje utkání, současné pojetí hry. 
Útočná fáze hry, současné pojetí. 

Obranná fáze hry, současné pojetí. 
Příprava tréninkového plánu, celoroční tréninkový cyklus. 
Pravidla hry, aplikace na alternativní formy fotbalu. 
Herní výkon ve fotbalu – základní požadavky fotbalu, pojetí herních dovedností. 
Koučink ve fotbalu mládeže – příprava na utkání, řízení utkání, hodnocení utkání, 
hodnocení IHV a THV. 
Terénní a laboratorní diagnostika hráčů fotbalu. 
Fyziologické aspekty tréninkového procesu ve fotbalu. 
Rozbor utkání vrcholové soutěže mládežnické kategorie. 
Hodnocení záznamu utkání, didaktický mikrovýstup. 
Hodnocení vypracování, účelnosti a využití zadaného projektu-modelová TJ. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 
Bauer, G. (1999). Hrajeme fotbal. Č. Budějovice: KOPP. 
Buzek, M. & Procházka L. (1999). Česká škola fotbalu. Praha: Olympia. 
Gerhard, F. (2006). Fotbal: 96 tréninkových programů: periodizace a plánování tréninku, 

výkonnostní testy, strečink. Praha: Grada Publishing, 
Psotta, R. (1999). Fotbal – základní program. Praha: NS Svoboda. 
Votík, J. (2000). Sportovní příprava mládeže ve fotbalu. Plzeň: ZU. 
Votík, J. & Zalabák, J. (2001). Trenér fotbalu „B“ licence. Praha: Olympia. 
Votík, J. & Zalabák, J. (2003). Trenér fotbalu „C“ licence. Praha: Olympia. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Spinning 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, zkoušející 

Vyučující 

Mgr. Petra Fišerová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům pravidelnou pohybovou aktivitu realizovanou na 
spinningových kolech a osvojit si základní techniky jízdy na spinningových kolech. Zvládnutí techniky 
na spinningovém kole, zvýšení výkonnosti, vytrvalosti, síly, rychlosti 

 

1. bezpečnost, nastavení kola, nastavení zátěže, technika jízdy 
2. technika jízdy, dechová cvičení, strečink 
3. warm up: sitting road, H1, H2, sitting climb, H1,H2, jumbs H1, standing climb H1,H3, sprint a 
press, cool gown, sitting road H1, H3, strečing 
4-13. warm up: sitting road, H1,H2 a press, hra, main part: sitting road a sitting climb v H1 a H2, 
standing climb H2, cool down: sitting road v H1 a H3, press, strečing 
14. závody, hry 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Hnízdil, J. (2007). Spinning. Praha: Grada. 
Lepková, H. (2008). Jak zvládnout indoor cycling. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Powerjoga volitelná 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast ve výuce. Zvládnutí zápočtové sestavy - Pozdrav slunci. Správné provedení 
jednotlivých pozic. 

Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, PhD. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, zkoušející 

Vyučující 

Mgr. Petra Fišerová 

Stručná anotace předmětu 

Základní jednoduchá protahovací a uvolňovací cvičení - tzv. saravhitaásany a základní relaxační 
pozice. Význam a účinky dechových cvičení. Plný jógový dech v různých obměnách a v různých 
polohách. Synchronizace dýchání se cvičením. Relaxace krátkodobá. 
1. Seznámení s principy powerjogy. Nácvik správného dýchání. Nácvik relaxace. 
2. Základní jogínské pozice a polohy. Nácvik sestavy - Pozdrav slunci. Relaxace. 
3. Pozdrav slunci - dynamické provedení. Nácvik pozic - Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3. Relaxace. 
4. Pozdrav slunci, Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3- dynamické provedení. Relaxace. 
5. Pozdrav slunci, Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3- dynamické provedení. Relaxace. 
6. Pozdrav slunci, Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3 a jejich varianty- dynamické provedení. 
Relaxace. 
7. Pozdrav slunci, Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3 a jejich varianty- dynamické provedení. 
Relaxace. 
8. Pozdrav slunci, Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3 a jejich varianty- dynamické provedení. Nácvik 
rovnovážných pozic. Relaxace. 
9. Pozdrav slunci, Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3 a jejich varianty- dynamické provedení. Nácvik 
rovnovážných pozic. Relaxace. 
10. Pozdrav slunci, Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3 a jejich varianty- dynamické provedení. Nácvik 
pozic ve stoje. Relaxace. 
11. Pozdrav slunci, Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3 a jejich varianty- dynamické provedení. Nácvik 
pozic vsedě. Relaxace. 
12. Pozdrav slunci, Bojovník 1, Bojovník 2, Bojovník 3 a jejich varianty- dynamické provedení. Nácvik 
pozic vleže. Relaxace. 
13. Struktura lekce powerjogy. Opakování sestav. 
14. Plnění zápočtových požadavků. Udělení zápočtů. 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení. Praha: Grada. 
Buzková, K. (2006). Strečink. Praha: Grada. 
Buzková, K. (2006). Fitness jóga. Praha: Grada. 
Knaislová,I.,Knaisl,J. (2007). Unijóga. Pavel Dobrovodský-Beta. 
Krejčík, V. (2005). Zdravý život s powerjogou. Praha: Ikar. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Lezení na umělé stěně 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, zkoušející 

Vyučující 

Mgr. Petra Fišerová 

Stručná anotace předmětu 

Cílem je osvojit si základy jištění a lezení na umělé stěně, vázání základních uzlů, lezení s horním 
jištěním, základní manipulace s materiálem. 
1. Seznámení se s lezeckým materiálem (sedáky, karabiny, osmy, lana, další jistící pomůcky), 
informace k bezpečnosti (pokyny a reakce při lezení a jištění v lezecké dvojici), pravidla chování na 
lezecké stěně, nácvik základních uzlů a způsobů jištění. 
2. Nácvik jištění druholezce, seznámení se s lezeckou stěnou 
3. Lezení a jištění v lezecké dvojici (s připraveným horním jištěním), bezpečnost při lezení, reakce na 
povely, spouštění. Základy lezeckého pohybu. 
4. Lezení a jištění v lezecké dvojici (opakování), pravidlo tří pevných bodů, správné lezecké pohyby 
5. Trénink lezecké techniky, důraz na bezpečné jištění a spolupráci lezecké dvojice 
6. Nácvik jištění pomocí Gri-Gri a polovičního lodního uzlu, lezení s horním jištěním, lezení různě 
obtížných cest - převisy, málo chytů, malé chyty v kolmé části, 
7. Automatizace bezpečného lezení a jištění, lezecká cvičení na techniku, uzly, smotávání lana. 
8. Automatizace bezpečného lezení a jištění, lezecká cvičení na techniku, uzly, smotávání lana 
9. Jištění prvolezce, zapínání postupového jištění, trénink techniky. 
10. Práce s lanem při jištění prvolezce, lezení s dolním jištěním. 
11. Práce s lanem při jištění prvolezce, lezení s dolním jištěním 
12. Trénink vytrvalosti, spolupráci lezecké dvojice. 
13. Opakování uzlů a jištění, lezení na vytrvalost, trénink s dolním jištěním. 
14. Zápočtová hodina 
Podmínky zápočtu: 
80% účast ve výuce. 
Znalost dvanácti uzlů – praktické předvedení, práce s lanem. 
Lezení s horním a dolním jištěním 
Seznam uzlů: 
• Lodní smyčka (navazovaná, nahazovaná varianta) – upevnění lana na fix 
• Poloviční lodní smyčka – jistící uzel UIAA 
• Liščí smyčka – lano na fix, pojistka u lodní smyčky 
• Vůdcovský uzel (uvázat jednou rukou) – lano na fix 
• Dvojitá dračí smyčka – navázání se na lano 



• Yosemitská dračí smyčka – navázání se na lano 
• Ambulanční uzel – zdravotnictví – trojcípí šátek, svázání ocelových lan 
• Prusíkův uzel (symetrický, asymetrický) – sebejištění např. při slaňování, stoupání na laně 
• Protisměrný osmičkový uzel – navázání se na lano, svázání dvou lan o stejném průměru 
• Dvojitá protisměrná očková spojka = uzel UIAA – navázání dvou lan o stejném průměru 
(např. při slaňování) 
• Rybářská spojka = autíčka – spojení dvou slabých lan o stejném průměru (navázání 
přetrženého vlasce, prusíku, apod.) 
• Škotova spojka - spojení dvou lan o nestejném průměru, materiálu i vlastností (spojení 
provazu ke stanové celtě, apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Baláš, J., Strejcová, B., Vomáčko, L. (2008). Lezeme a šplháme. 68 her a cvičení na stěně a nářadí. 
Praha: Grada. 

Dieška, I., Širl, V. (1989). Horolezectví z blízka. Praha: Olympia. (přel. z: Horolezectvo z blízka). 
Neuman, J. a kol. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál. 
Procházka. V. a kol. (1990). Horolezectví. Praha: Olympia. 
Švans, L. (2009). Dotknout se výšek. Plzeň: Fraus. 
Vomáčko, L. Bošťíková, S. (2003). Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tenis 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast ve výuce. Zdokonalit a rozvinout pohybové schopnosti a dovednosti v atletice. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář, zkoušející 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Jednotlivé vyučovací hodiny jsou zaměřeny na získání základních teoretických vědomostí z oblasti 
techniky, taktiky a pravidel tenisu a praktických tenisových dovedností. Součástí výuky je i 
rozhodování a organizování soutěží. Student bude schopen využít dosažených vědomostí a 
dovedností podle možností škol jak ve školní, tak v zájmové tělovýchovné činnosti. 
Výuka probíhá formou dvouhodin v letní polovině semestru. 
Doporučená náplň jednotlivých vyučovacích hodin: 
1. Seznámení se studijním plánem, tenisová teorie (historie, systematika, pravidla), videa. 
2. Základní údery, nácvik úderů s molitanovými míčky, hra. 
3. Opakování základních úderů, modifikované údery, hra. 
4. Procvičování techniky modifikovaných úderů, hra. 
5. Podání, nácvik čtyřhry, hra. 
6. Taktika dvouhry, taktika čtyřhry, hra. 
7. Zápočtová hodina, hra, nebo podle možností turnaj. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Jankovský, J. (2002). Tenis – nácvik úderů, taktika hry, stavba a údržba kurtu. Praha: Grada. 
Jankovský, J. (2006). Tenis. Praha: Grada. 
Lekič, M. a kol. (1997). Učebnice tenisu. Praha: T/Production. 
Scholl, P. (2002). Tenis. České Budějovice, Kopp. 
Scholl, P. (2006). Tenis České Budějovice, Kopp. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kurz carvingu a vysokohorského lyžování 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 7 dní kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

kurzovní výuka 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočtové požadavky: aktivní účast na kurzu. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Kurz je zaměřen na získání rozšiřujících dovedností a s nimi spjatých vědomostí v oblasti moderních 
a v současnosti velmi rozšířených forem lyžování. Jedná se zejména o nácvik moderních forem 
techniky a metodiky carvingu pomocí materiálu supershorties, dále nácvik racecarvingu a 
fucarvingu na vhodných a dobře upravených sjezdových tratích. Druhou oblastí zaměření kurzu je 
technika jízdy v hlubokém sněhu a crosscarving. V teoretické části se jeho frekventanti seznámí s 
nejnovějšími poznatky o technice sjíždění a zatáčení, používaném materiálu, aktuálních otázkách 
metodiky sjíždění a zatáčení, problematice bezpečnosti a o zásadách pohybu ve vysokohorském 
prostředí. 
Okruhy teoretického výkladu: 
Nové trendy v technice a metodice sjíždění a zatáčení na lyžích. 
Problematika bezpečnosti vysokohorského lyžování. 
Současné trendy ve výzbroji a výstroji pro sjíždění a zatáčení na lyžích. 
Praktický sjezdový výcvik: 
Nácvik a zdokonalování v nadstavbových lyžařských dovednostech současného sjezdového lyžování 
ve vysokohorském terénu. Výcvik probíhá na upravených tratích všech stupňů obtížnosti, ale i v 
označeném bezpečném volném terénu uvnitř areálu lyžařských středisek. Důraz je kladen na 
všechny formy carvingu. 
Doporučená výzbroj: jeden pár carvingových lyží s R cca. 15 m a jeden pár lyží pro Freeride. (Lyže 
Supershories půjčuje KTVS) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Benešová, D., Štumbauer, J. (2006). Školní lyžování II. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck. 
Částka, K., Kolovská, I., Votík, J. (2005). Jak dokonale zvládnout carving. Praha: Grada. 
Kačer, F., Matějů, J. (2002). Metodika výuky lyžování. Praha: APUL. 
Steinwender, P. (2001). Einsatz von Snowblades im Skiunterricht. Wien. 
Soukup, J. (1991). Lyžování podle alpských lyžařských škol. Praha: Olympia. 
Strobl, K., Bedřich, L. (1999). Učíme lyžovat. Olomouc: Univerzita Palackého. 
Strobrl, K., Štancl, P. (2002). Lyžování s úsměvem. Český svaz lyžařských škol. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2005). Moderní lyžování. České Budějovice: Kopp. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2007). Carving. České Budějovice: Kopp. 



Štumbauer, J., Vobr, R, R. (2007). Soubor přednášek z lyžování I. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita. 

Štumbauer, J. (2007). Soubor přednášek z lyžování II. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 
Treml, J. (2004). Lyžování dětí. Praha: Grada. 
Walner, H. (2004). Carven Skilauf perfekt. Purkersdorf: Hollinek. 
Štumbauer, J., Vobr, R. (2008). Abeceda carvingu. Praha: HAPPY SPORT. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kurz wellness 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 7dní kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma 
výuky 

kurzovní výuka 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Požadavky na studenta vedoucí k zakončení předmětu: aktivní účast na všech pohybových 
aktivitách během kurzu. Dodržování bezpečnostních pravidel kurzu, se kterými je student seznámen 
první den kurzu. 
Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant a organizátor kurzu 

Vyučující 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 
PhDr. Vlasta Kurzová, Ph.D. 
Mgr. Jana Mikolášková 

Stručná anotace předmětu 

Hlavní té 
Rámcový 
Den 

mata (osnova) předmětu po jedno 
program wellness kurzu. 
Dopolední zaměstnání 
9:00-10:30 

tlivých tý 
 

10:00- 
16:00 

dnech (blocích) výuky. 
 

Odpolední zaměstnání 
16:00-17:30 

 

 
Večerní 
zaměstná 
ní 17:30- 
23:00 

Pátek      23:00 
odjezd 

Sobota Příjezd   15:00 Zahájení kurzu - 
bezpečnost 

Osobní 
volno 

Neděle Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a/ 
Plážový volejbal dle rozdělení 

Osobn 
í 
volno. 

Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a/ 
Plážový volejbal dle rozdělení 

Osobní 
volno 

Ponděl 
í 

Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a/ 
Plážový volejbal dle rozdělení 

Osobn 
í 
volno. 

Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a/ 
Plážový volejbal dle rozdělení 

Osobní 
volno 

Úterý Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a/ 
Plážový volejbal dle rozdělení 

Osobn 
í 
volno. 

Výlet Poreč  Výlet 
Poreč 

Středa Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a/ 
Plážový volejbal dle rozdělení 

Osobn 
í 
volno. 

Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a/ 
Plážový volejbal dle rozdělení 

Osobní 
volno 

Čtvrte 
k 

Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a/ 
Plážový volejbal dle rozdělení 

Osobn 
í 
volno. 

Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a/ 
Plážový volejbal dle rozdělení 

Osobní 
volno. 

Pátek Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a 

Osobn 
í 
volno. 

Zumba/Bodystyling/Pilates/Jóg 
a 

Informační 
schůzka k 
odjezdu 

 



Sobota Úklid apartmánů (7:00-8:00)- Příjezd do 
předání apartmánů, následně Č. B. 
odjezd 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení. Praha: Grada. 
Buzková, K. (2006). Strečink. Praha: Grada. 
Kovaříková, K. (2017). Aerobik a fitness. Praha: Karolinum. 
Krejčík, V.(2005). Zdravý život s powerjogou. Praha: Ikar. 
Kaplan, O., & Džavoronok, M. (2001). Plážový volejbal: průpravná cvičení, pravidla hry, herní 
kombinace, rekreační formy. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Přehled personálního zabezpečení studijního programu 
 

Abecedně seřazený seznam vyučujících pro Tělesnou výchovu se zaměřením na vzdělávání 
pro střední školy 

 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. 

Mgr. Petra Fišerová 

Mgr. Miroslav Krajcigr 

 

doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Mgr. Jana Mikolášková 

Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 

 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

 

PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Gustav Bago Tituly PaedDr., 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 

Základy názvosloví tělesných cvičení – garant, přednášející 
Biomechanika – garant, přednášející 
Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy I – garant, vede cvičení 
Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy II – garant, vede cvičení 
Teorie a metodika základní gymnastiky a kondičního posilování - garant, vede cvičení 
Teorie a metodika rytmické gymnastiky, tanců a základů aerobiku - garant, vede cvičení 
Teorie a metodika cykloturistiky – garant, vedení kurzu 
Úvod do didaktiky tělesné výchovy – garant, přednášející 
Gymnastika – garant, vede cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1988 - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích – obor fyzika – základy techniky 
1994 - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy – obor tělesná výchova a specializace sportovní 
gymnastika 
rigorózní zkouška – doktor pedagogiky – Pedagogická fakulta UMB – PaedDr. 
2008 - doktorské studium – obor studia: kinantropologie – didaktika tělesné výchovy a sportu, školící 
pracoviště: Fakulta tělesné kultury UP Olomouc – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – 1989 Vojenské gymnázium J. Žižky, Praha 6 
1989 – 1993 SOU Okružní 10, České Budějovice 
od r. 1993 KTVS PF JU, České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Pravidelné vedení bakalářských a diplomových prací 6-8/rok. 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ   15 

   

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

 

• Bago, G., et al. (2013). Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita. 
(ISBN 978-80-210-5933-7) 

• Bago, G., Hedbávný, P., & Kalichová, M. (2013). Talent Selection for Present Conception of Women 
Sports Gymnastics and Practical Verification of the Test Battery. World Academy of Science, 
Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering (VOL. 7, 
ISSUE 10, pp. 36-41). ISSN 2010-376X 

• Bago, G., & Hedbavny, P. (2013). Vytvoření a využití multimediálního materiálu pro výuku sportovní 
gymnastiky. In Výzkum ve sportovním tréninku I. (pp. 76-90). Brno: Masarykova univerzita. (ISBN 



978-80-210-6192-7) 

• Bago, G. (2016). Návrh optimalizace požadavků pro praktickou přijímací zkoušku na katedru tělesné 
výchovy a sportu PF JU. Studia kinanthropologica (XVII, 2016, (3), 165-175). České Budějovice: 
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN – 1213–2101) 

• Bago, G., & Kovárna, J. (2018). Ověření vlivu speciálního tréninkového programu s gymnastickými 
prvky na rozvoj pohybových schopností mladých fotbalistů. Studia Kinanthropologica, 19(3), 137– 
146. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN – 1213–2101) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

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

Rok narození 1971 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 

Fyziologie tělesných cvičení – garant, přednášející, vede seminář 
Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy I (atletika) – vede cvičení 
Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy II (atletika) – vede cvičení 
Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy III (atletika) – vede cvičení 
Teorie a metodika lyžování I (běžecké lyžování) – garant, vedení kurzu 
Atletika – garant, vede cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1995 - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor tělesná výchova- biologie pro 5.-12. stupeň 
1998 - FTVS UK v Praze, Trenérská škola, specializace atletika, licence Trenér atletiky I. třídy 
2017 - FTVS UK v Praze doktorské studium, obor kinantropologie, Ph.D. 
2017 - FTVS UK v Praze, rigorózní řízení, PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1994 – 2012 GON, E. Destinové 46, České Budějovice 
od r. 2012 - KTVS PF JCU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 25 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

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

 

• Bahenský, P., & Bunc, V. (2018). Trénink mládeže v bězích na střední a dlouhé tratě. Praha: 
Karolinum. (50%) 

• Bahenský, P., Malátová, R., & Bunc, V. (2019). Changed dynamic ventilation parameters as a result of 
a breathing exercise intervention programme. The Journal of sports medicine and physical fitness. 
DOI: 10.23736/S0022-4707.19.09483-0 (33%) 

• Bahenský, P., & Malátová, R. (2018). Fyziologické, biochemické a výkonnostní změny u 
adolescentních běžců vlivem 10-denního tréninkového kempu v 1040 m n. m. Studia 
Kinanthropologica, 19(3), 97– 07. (50%) 

• Bahenský, P., & Tlustý, P. (2017). Analýza vývoje výkonnosti v běhu mužů na 5000 m v ČR 1945– 
2016. Studia Kinanthropologica, 18(2), 97–107. (50 %) 

• Bahenský, P., & Semerád, M. (2016). Úroveň výkonnosti elitních adolescentních běžců v dospělém 
věku. Studia Kinanthropologica, 17(3), 185–193. (50 %) 

https://doi.org/10.23736/S0022-4707.19.09483-0


Působení v zahraničí 

Erasmus training – Porto 3. - 29. 3.2019 – Laboratoř Biomechaniky, atletika 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Petra Fišerová Tituly Mgr. 

Rok narození 1973 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 06/20 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 06/20 

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 

Teorie a metodika rytmické, moderní gymnastiky, tanců a základů aerobiku – vede cvičení 
Spinning – garant, vede cvičení 

Powerjoga – garant, vede cvičení 
Lezení na umělé stěně – garant, vede cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2001 - FTVS UK Praha, obor: Tělesná výchova a sport – Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Fitness centrum Jaroslava Pouzara, České Budějovice – fitness trenér, lektor aerobních lekcí (4 roky) 
Holiday Fitness Club s.r.o., České Budějovice – lektor aerobních lekcí, trenér dětí a mládeže ve sportovním 
aerobiku (10 let) 
Fit studio Romany Beranové, České Budějovice – lektor aerobních lekcí, lekcí pilatesu, powerjogy, trenér dětí 
a mládeže ve sportovním aerobiku, trenér sportovní gymnastiky (9 let) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
 

Počet vedených obhájených bakalářských 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    

   

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

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Miroslav Krajcigr Tituly Mgr. 

Rok narození 1994 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 08/21 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 08/21 

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

---   

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

Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy I a II (basketbal, volejbal, fotbal, házená) – vede 
cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2018 – dosud - OSU,PF Obor: Kinantropologie (postgraduální doktorské studium) 
Školitel: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. 
2018 - JČU, PF - Obor: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 
2016 - JČU, PF - Obor: Tělesná výchova a sport 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2018 - KTVS PF JČU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

 

• Tlustý, T., & Krajcigr, M. (2017). Příspěvek k historii basketbalu v českých zemích do roku 1945. 
Studia Kinantropologica, 18(1), 55–68. 

• Kajcigr, M. (2018). Příspěvek k historii československé mužské basketbalové reprezentace v letech 
1945–1955. Studia Kinantropologica, 19(3), 221–234. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Vladislav Kukačka Tituly doc. PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1957 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Teorie a metodika základů sportovních úpolů – garant, vede cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1981 - Přírodovědecká fakulta UK Praha – obor učitelství 
1981 - Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha – obor učitelství 
1983 - Doktorské rigorózní řízení FTVS UK Praha – obor - rehabilitace pomocí tělesných cvičení - PaedDr. 
2005 - DSP - Zemědělská fakulta JU Č. Budějovice – obor - fyziologie člověka a zvířat – Ph.D. 
2014 - Habilitační řízení na FTVŠ UK Bratislava – doc. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1982 – 2014 Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity - odborný asistent 
od r. 2014 docent, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 30 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 35 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

Kinantropologie 2014 FTVŠ UK Bratislava WOS Scopus ostatn 
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ  6 43 

   

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

 

• Kukačka, V., & Šamánek, P. (2014). Týdenní rozsah pohybových aktivit a jeho vztah k hodnotám BMI 
u studentů Jihočeské univerzity. Studia Kinanthropologica, Universitatis Bohemiae Meridionalis 
Budvicensis, Facultas Pedagogica 15(3), 183-188. 

• Kukačka, V., Růžičková, L., & Kursová, V. (2015). Vztah tělesná zdatnosti a množství týdenních 
pohybových aktivit u studentek Jihočeské univerzity. Studia Kinanthropologica, 16(2), 69-75. 

• Pavličíková, H., Kukačka, V., & Pártlová, E. (2016). Časopisy jako rizikový faktor tělesného sebepojetí 
u adolescentních dívek. Studia Kinanthropologica, 17(1), 41-48. 

• Kukačka, V., Pavličíková, H., & Žižkovský, M. (2016). Vliv alkoholu na reakční dobu u mužů. Studia 
Kinanthropologica, 17(3), 311-318. 



• Kursová, V., & Kukačka V. (2016). Rozvoj koordinačních schopností (rovnováhy) u dětí předškolního 
věku. Studia Kinanthropologica, 17(3), 319-324. 

• Kukačka V. (2017). Životní styl a antioxidanty. In M. Pešek a kolektiv. Dietární antioxidanty (s. 32-47). 
České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

• Kukačka, V., Kastnerová, M., & Bauerová, M. (2018). Vliv kofeinu na změnu reakčních schopností u 
mužů. Studia Kinanthropologica, 19(1), 41–47. 

• Kukačka, V. (2018). The importance of antioxidants for healthy lifestyle. In M. Pešek, et all. & P. 
Smetana (Eds.). Dietary antioxidants in practise (s. 34-48). České Budějovice: University of South 
Bohemia. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Vlasta Kursová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1964 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 06/20 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 06/20 

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 

Komplexní regenerace I - vede seminář 
Teorie a metodika turistiky a sportů v přírodě - garant, přednášející, vede seminář 
Oborová asistentská praxe a její reflexe - garant předmětu, přednášející, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1987 - PF ZČU Plzeň - učitelství pro ZŠ a SŠ, obor TV-On - Mgr. 
1999 - FTVS UK Praha - Dálkové studium: Trenérská škola - atletika, licence "Trenér I. třídy" 
2007 - ZSF JU České Budějovice - Specializace ve zdravotnictví, obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a 
sociální problematiky dětí a mládeže - Ph.D. 
2015 - FTVS UK Praha - Státní rigorózní zkouška, obor Kinantropologie, předměty Filosofie, Speciální 
psychologie, Zdravotní tělesná výchova, Tělesná výchova a sport zdravotně postižených, Zdravotně 
orientovaná zdatnost - PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1987 – 1990 Sportovní škola Plzeň – učitelka 
1990 – 1991 Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice – učitelka 
1993 – 1994 PF JU Katedra biologie – sekretářka 
od r. 1994 PF JU odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 64 
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 

• Kursová, V.,& Požárek, P. (2014). Monitoring sportovních příležitostí pro osoby s tělesným 
handicapem a komparace s nabídkou pro běžnou populaci v Českých Budějovicích. Studia 
Kinanthropologica, XV (3) , 189 - 194. 

• Požárek, P., & Kursová, V. (2014). Analysis of the pre-game warm-up at football players - FC 
Barcelona, AC Milan. Studia Kinanthropologica, XV (2), 81 - 88. 

• Kursová, V. (2015). Rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí v mateřských školách. Pohyb a 
kvalita života 2015. Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa, PF, 132 - 143. 

• Kukačka, L., Kursová, V., & Růžičková, L. (2015). Vztah tělesné zdatnosti a množství týdenních 
pohybových aktivit u studentek Jihočeské univerzity. Studia Kinanthropologica, XVI (2), 69 – 75. 

• Kursová, V., & Kukačka, V. (2016). Rozvoj koordinačních schopností (rovnováhy) u dětí předškolního 
věku. Studia Kinanthropologica, XVII (3), 319 - 324. 



• Kursová, V. (2018). Analýza medializace sportu osob s postižením. Studia Kinanthropologica, XIX (2), 
91 – 99. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) 

Jméno a příjmení Renata Malátová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1973 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 

Anatomie člověka – garant, přednášející 
Komplexní regenerace I – garant, přednášející 
Kurz wellness – garant, vedení kurzu 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1996 – Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5.-12. 
ročník, aprobace: tělesná výchova – biologie 
2009 – Doktorský studijní program v biomedicíně, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: 
Fyziologie a patofyziologie člověka, školitel: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Název práce: Objektivizace 
léčebných metod v oblasti hlubokého stabilizačního systému) - Ph.D. 
2010 – FTVS UK Rigorózní zkouška – PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1996 – 1997 Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská ul., učitelka 
1997 – 1998 Základní škola Máj II., České Budějovice, učitelka 
2001 – dosud PF JU České Budějovice, odborný asistent na KTVS PF JU v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 22 
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 6 7 49 
   

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: 48 (WOS – 6, monografie - 2, kapitola v monografii – 2, užitný vzor – 1, 
studijní texty - 3) 

 

• Malátová, R. (33%), Bahenský, P., & Mareš, M. (2017). Dechový stereotyp a jeho vliv na dechové 
funkce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-678-4. 

• Bahenský, P., Malátová, R., (33%) & Bunc, V. (2019). Changed dynamic ventilation parameters as a 
result of a breathing exercise intervention programme. The Journal of sports medicine and physical 
fitness. DOI: 10.23736/S0022-4707.19.09483-0 

• Malátová, R. (25%), Bahenský, P., Kanásová, J., & Štumbauer, J. (2019) Intervention Breathing 
Exercises and Their Effect on Breathing Stereotype and Vital Lung Capacity. ARCH Women Health 
Care Volume, 1(4), 1–6. 

• Malátová, R. (50%), & Bahenský, P. (2016). Intervence dechových cvičení a její vliv na dechový 
stereotyp. Studia Kinanthropologica, 17(1), 23-29. 



• Malátová, R. (33%), Bahenský, P, & Mareš, M. (2016). Dechový stereotyp v tělovýchovné praxi. 
Studia Kinanthropologica, 17(3), 375-385. 

• Malátová, R., Bahenský, P., Mareš, M., & Rost, M. (2017). Breathing pattern of restful and deep 
breathing. In. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: 
Masarykova univerzita. 978-80-210-8917-4. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům (Název A, Název B, ...): 

 

• Malátová, R. (10%) (2016). Komplexní regenerace. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích. ISBN 978-80-7394-615-9. 

• Malátová, R. (25%), Polívková, J., Kašparová, K., & Schwachová, N. (2017). Didaktika zdravotní 
tělesné výchovy, oslabení pohybového systému. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích. ISBN 978-80-7394-651-7. 

• Malátová, R. (100%) (2018). Zdravotní tělesná výchova. Oslabení orgánových soustav. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-652-4. 

Působení v zahraničí 

CEEPUS PROGRAMME – University of Physical Education in Poznaň, Poland - teacher 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Jana Mikolášková Tituly Mgr. 

Rok narození 1991 typ vztahu 
k VŠ 

pp. rozsah 20 do kdy 08/21 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy 08/21 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Komplexní regenerace I – vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2018 – PF JU - obor: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 
2014 – PF JU, obor: Tělesná výchova a sport 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2018 - KTVS PF JU 
od r. 2011 - osobní trenérka a instruktorka skupinových lekcí ve fitness centru 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

      

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

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 

programu 
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Jan Schuster Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1969 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 

Teorie a metodika základních předmětů tělesné výchovy I (volejbal, basketbal, házená, fotbal) – vede cvičení 
Licence trenéra fotbalu volitelná – garant, vede cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2009 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zdravotně sociální fakulta, studijní program Specializace 
ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů 
– doktorské studium (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1999 – 2005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – odborný asistent, katedra tělesné výchovy a sportu 
2005 – 2019 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta, katedra výchovy ke zdraví 
od r. 2019 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – odborný asistent, katedra tělesné výchovy a sportu 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 130 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 45 

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 

 

• Schuster, J., Hrubešová, J. (2014). Stimulační nápoje v pitném režimu pubescentů. Jihlava: VŠPTJ. 

• Schuster, J., Pešek, M. (2015). Aktuální hodnoty vybraných antropometrických ukazatelů v náhodně 
vybraném souboru 12-14 letých dívek základních škol v budějovickém regionu. Jihlava: VŠPTJ. 

• Schuster, J. (2015). Řízená pohybová intervence a její vliv na vybrané kondiční parametry. Zvolen: TU 

• Schuster, J., Pešek, M. (2017). Dietární antioxidanty a jak je naše veřejnost o nich informována – část 
druhá. Č. Budějovice: JU, In. Pešek, M. a kol. (2017). Dietární antioxidanty v praxi. Č. Budějovice: JU 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Jan Štumbauer Tituly doc. PaedDr., CSc. 

Rok narození 1953 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

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

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Dějiny tělesné výchovy a sportu – garant, přednášející 
Teorie a metodika základních předmětů TV I – vede cvičení 
Teorie a metodika základních předmětů TV II – vede cvičení 
Teorie a metodika základních předmětů TV III – garant, vede cvičení 
Teorie a metodika lyžování III – garant, přednášející 
Teorie a metodika lyžování II (sjezdové lyžování) – garant, vedení kurzu 
Teorie a metodika windsurfingu – garant, vedení kurzu 
Teorie a metodika vodní turistiky – garant, vedení kurzu 
Kurz carvingu a vysokohorského lyžování – garant, vedení kurzu 
Tenis – garant, vede cvičení 
Bakalářská práce II – garant, konzultace 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1978 - studium FTVS a Př. F UK Praha, obor tělesná výchova – geografie 
1985 - FTVS UK Praha - CSc. 
1995 - FTVS UK Praha - doc. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1979 –1986 FTVS UK Praha - asistent a odborný asistent 
od r. 1986 PF JU - odborný asistent a docent 
Předseda redakční rady vědeckého časopisu Studia Kinanthropologica 
Člen redakční rady vědeckého časopisu Acta Universitatis Carolinae Kinantropologica 
Člen INTERSKI ČR 
Člen Českého svazu lyžařů 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Člen habilitační komise: 3x na FTVS UK Praha, 1x na FTVS Olomouc. 
Oponent disertačních prací: 12x na FTVS UK Praha, 2x na FSPS MU Brno. 
Vedoucí více jak 80ti obhájených diplomových a bakalářských prací. 
Garant studijního programu: Tělesná výchova a sport 
Řešitel grantů: 
OPVK Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS MU a zvyšování podílu cizojazyčné výuky vybraných 
předmětů v oblasti kinantropologie - CZ.1.07/2.2.00/15.0199 
RP-11- 6-2-1c - Inovace výukového, technického a bezpečnostního zajištění tělesné výchovy a sportu na 
Jihočeské univerzitě 
IRP-12-32/PO6/PF 32/PO6/PF - Podpora inovace infrastruktury a MTZ nutných pro zabezpečení výukového 
procesu 
IRP-13-06/PF Návrh na provedení nezbytných úprav tělovýchovného pavilonu JU po sloučení kateder TVS PF a 
ZF JU 
IP15 06/2/PF - Rozvoj studia a vzdělávání na JU: Inovace výukového, technického a bezpečnostního zajištění 
tělesné výchovy a sportu na Jihočeské univerzitě. 

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

autocitací 

Kinantropologie 1995 FTVS UK Praha WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2 3 50 



      

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

• Štumbauer, J, Štumbauer, P. (2015). Historie kanoistického závodu České Budějovice – Praha. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita. 

• Štumbauer, J. (2015). The contribution to the history of the Jewish physical education in the Czech 
Lands. Acta Universitatis Carolinae Kinantropologica, vol. 51, no. 1, p. 27 – 40. 

• Štumbauer, J., Tlustý T., Malátová, R. (2015). Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a 
turistiky v českých zemích do roku 1918. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

• Štumbauer, J. (2016). Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a turistiky v meziválečném 
Československu. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 

• Štumbauer, J. (2016). Historie kanoistiky a vodní turistiky na středním toku Vltavy. Česká 
kinantropologie, roč. 20, č. 2, 81 – 96. 

• Štumbauer, J. (2017). Vývoj vzdělávání učitelů tělesné výchovy v českých zemích od roku 1945 do 
současnosti. Česká kinantropologie, 21(3), 6–22. 

• Štumbauer, J. (2017). Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vzdělávání učitelů tělesné výchovy v 
českých zemích do roku 1945. Česká kinantropologie, 21(4), 9–30. 

• Štumbauer, J. (2017). 65 let katedry tělesné výchovy a sportu pedagogické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Studia Kinanthropologica, 18(2), 81–85. 

• Štumbauer, J. & Štumbauer, P. (2017). Historie českobudějovické kanoistiky od jejích počátků do 
poloviny 80. let 20. století. Studia Kinanthropologica, 18(2), 143–161. 

• Štumbauer, J. (2018). Tělesná výchova a sport v Protektorátu Čechy a Morava. Česká 
kinantropologie, 22(2), 87–107. 

• Štumbauer, J. (2018). Příspěvek k historii veslování v jižních Čechách od jeho počátků do roku 1945. 
Studia Kinanthropologica, 19(2), 107–121. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) 

Jméno a příjmení Tomáš Tlustý Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození  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 

Teorie a metodika sportovních her IV – garant, vede cvičení 
Záchranné plavání – garant, vede cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2012 – PF JU - Učitelství pro střední školy / tělesná výchova - výpočetní technika 
2016 – FTVS UK - Kinantropologie (postgraduální doktorské studium), školitel: Prof. PhDr. Marek Waic, CSc. – 
Ph.D. 
2016 – FTVS UK - Rigorózní zkouška – PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2013 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a 
sportu 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
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  2 22 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 25 
z toho 3 knihy, 20 článků v periodiku, 2 články ve sborníku 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 20 

 

• Tlustý, T. (2015). The YMCA organisation and its physical education and sports activities in Europe 
during the First World War. Kultura fizyczna, 14(1), 27–44. 

• Štumbauer, J., Tlustý, T. (33 %), & Malátová, R. (2015). Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, 
sportu a turistiky v českých zemích do roku 1918. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích. 

• Tlustý, T. (2016). The American YMCA and its physical education program – first steps to world 
expansion. Studies in Sport Humanities, No. 20, 39–47. 

• Tlustý, T. (2017). Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku: Rozvoj tělesné 
kultury v letech 1918–1939. Praha: Karolinum. 

• Tlustý, T. (2018). The role of the YMCA in shaping modern sport and the Olympic Movement in 
Germany. Acta Gymnica, 48(4), 153–160. 

Působení v zahraničí 

2014 - German Sport University Cologne, Institute of Sport History, Německo (3 měsíce, odborný garant: 
Univ.-Prof. Dr. Stephan Wassong). 



2013 - Semmelweis University (Budapest), Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Department of 
Social Sciences, Maďarsko (5 týdnů, odborný garant: Dr. Katalin Szikora). 

2013 - The University School of Physical Education in Krakow, Faculty of Motor Rehabilitation, Department of 
Social Foundations in Rehabilitation, Polsko (6 týdnů, odborný garant: dr hab. Ewa Kałamacka, 
prof. nadzw.). 

Erasmus (týdenní pobyty): 9 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior) 

Jméno a příjmení Radek Vobr Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1973 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 

Antropomotorika – garant, přednášející, vede seminář 
Sportovní trénink – garant, přednášející, vede seminář 
Teorie a metodika vodní turistiky – vedení kurzu 
Teorie a metodika snowboardingu – garant, vedení kurzu 
Bakalářská práce I. – garant, vede seminář 
Plavání – garant, vede cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1996 - PF JU - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace: matematika – tělesná výchova 
2002 - FTVS UK Praha - Doktorské studium – Ph.D. 
2002 - FTVS UK Praha - Rigorózní řízení – PhDr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 
 

od r. 1996 KTVS PF JU - odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Celkem vedeno 108 bakalářských a diplomových prací. Jako oponent zpracovával několik posudků na 
doktorské práce na FTVS UK Praha. 

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 26 
   

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

 

• Vobr, R. (2012). The state of skiing and 
Snowboarding teaching at primary schools in South Bohemia. The Journal of Sports Medicine and Ph 

ysical Fitness. 2012/6, s. 20. ISSN 0022-4707 (IF 0,847). 

• Vobr, R., Bahenský, P. & Požárek, P. (2013). The influence of load intensity on the classic cross- 
county skiing technique of students Faculty of Education South Bohemian 

University. Journal of outdoor activities. 2013/1, s 34-38, ISSN 1802-3908. 

• Vobr, R. & Psalmanová, D. (2014). Věk vrcholné výkonnosti tenistek na grandslamových turnajích a 

olympijských hrách. Studia Kinanthropologica, 2014/3. ISSN 1213-2101. 

• Vobr, R.& Štumbauer, J. (2012). Analysis of the Peak Performance Age in Athletics. 

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2012/1 s 51-65. ISSN 1212-1428. 

• Vobr, R. (2013). Identification of peak performance age in track and field athletics. 

International Journal of Performance Analysis in Sport, 2014/14, s. 238-251. ISSN 1474-8185. 



Působení v zahraničí 

2000 – sedmiměsíční stáž v Norsku (NIH Oslo) 
2001 – čtyřměsíční působení v Rakousku (Ski Schule Mölltaler Gletscher) 

Podpis  Datum  



Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému 

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

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

vysokém školství. 

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

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

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

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

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

Přístup ke studijní literatuře 

Informační zabezpečení studijního programu poskytuje Akademická knihovna Jihočeské univerzity (společná 
i pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno téměř 400 000 svazků, z toho se zaměřením chemickým, 
biologickým, matematickým, fyzikálním i informatickým téměř 75 000 svazků. Přírůstek titulů činí cca 1500 
ks/rok, knihovna odebírá celkem 355 titulů časopisů zaměřených na výše uvedené obory, 85% z nich jsou tituly 
zahraniční. V Akademické knihovně JU je téměř 500 studijních míst, část z nich s přípojkou pro notebook, 40 
počítačů s přístupem   na   internet   a   specializovaná   počítačová   učebna   určená   k procvičování   práce 
s elektronickými informačními zdroji. Je zde možné využívat bezdrátové připojení na Internet. V počítačových 
učebnách mohou studenti využívat program Mathematica v aktuální verzi. Tento program si taktéž studenti 
mohou instalovat v rámci „home licencí“ na své počítače. 

Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, 
Science Direct, Springer Link aj.). 

https://wstag.jcu.cz/portal/


Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

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



Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 
programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 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. 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách 
v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 
 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

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

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

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

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

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

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

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit 
směřujících k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium 
a studentů se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 
2012 Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované 
pracoviště s celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými 
potřebami jsou v souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku 
a dotací veřejným vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů 
se specifickými potřebami (dále jen „metodický standard“): 

A. studenti se zrakovým postižením (A1. uživatelé zraku, A2. uživatelé hmatu/hlasu), 
B. studenti se sluchovým postižením (B1. uživatelé mluveného jazyka, B2. uživatelé znakového jazyka), 
C. studenti s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin), 
D. studenti se specifickými poruchami učení, 



E. studenti s poruchou autistického spektra, 
F. studenti s jinými obtížemi. 

Prostřednictvím Centra poskytuje JU těmto cílovým skupinám veškeré podpůrné služby vymezené v metodic- 
kém standardu. Jmenovitě se jedná o: časovou kompenzaci, individuální výuku, organizační opatření, osobní 
asistenci, prostorovou orientaci, přepisovatelský servis, režijní opatření, studijní asistenci, tlumočnický servis, 
zapisovatelský servis, zpracovávání studijní literatury. Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů 
a norem JU (Studijní a zkušební řád JU, Opatření rektora). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům se  
specifickými potřebami podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, 
jako je např. ubytování či doprava. Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské 
služby, a to zejména v oblastech studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 

Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských 
i doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům o 
studium. 

Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami 
určené ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V případech  
hodných zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz Stipendijní řád 
JU, čl. 7). 

Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní 
a zkušební řád JU, čl. 12, a Opatření rektora). Student se specifickými potřebami má v případě svého objektivně 
nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních 
povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, a to za 
podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv 
osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 
základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů. 
Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu 
ke studentům se specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je  
třeba osvojit si nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické 
odlišnosti, jsou pak zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra. 

Veškerá podpůrná opatření jsou individuálně indikována odbornými pracovníky Centra na základě výstupů 
funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku 
každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým 
studentům se specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra. 

 

 
Finanční zabezpečení studijního programu 
relevantní pouze pro studijní programy mimo rámec institucionální akreditace 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 
ze státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 



Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Pro další rozvoj studijního programu je nutné udržovat a rozvíjet silné stránky a příležitosti popsané ve SWOT 
analýze (Sebehodnotící zpráva garanta), zaměřit se na propagaci oboru, posílit DVPP, rozvíjet spolupráci se 
středními školami v regionu, zapojit studenty do rozvoje a propagace oboru a do tvůrčí činnosti a posílit 
mobility studentů. Důležité je pokračovat ve spolupráci s dalšími fakultami JU ve směru využití sportovního 
areálu a jeho kapacit. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 20 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvent je připraven působit jako asistent pedagoga na střední škole. Hlavním cílem programu je připravit a 
motivovat studenty k dalšímu studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro střední školy se  
specializací tělesná výchova a kvalifikovat je jako učitele střední školy. 



Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému 

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

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

vysokém školství. 

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

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

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

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

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

Přístup ke studijní literatuře 

Informační zabezpečení studijního programu poskytuje Akademická knihovna Jihočeské univerzity (společná 
i pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno téměř 400 000 svazků, z toho se zaměřením chemickým, 
biologickým, matematickým, fyzikálním i informatickým téměř 75 000 svazků. Přírůstek titulů činí cca 1500 
ks/rok, knihovna odebírá celkem 355 titulů časopisů zaměřených na výše uvedené obory, 85% z nich jsou tituly 
zahraniční. V Akademické knihovně JU je téměř 500 studijních míst, část z nich s přípojkou pro notebook, 40 
počítačů s přístupem   na   internet   a   specializovaná   počítačová   učebna   určená   k procvičování   práce 
s elektronickými informačními zdroji. Je zde možné využívat bezdrátové připojení na Internet. V počítačových 
učebnách mohou studenti využívat program Mathematica v aktuální verzi. Tento program si taktéž studenti 
mohou instalovat v rámci „home licencí“ na své počítače. 

Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, 
Science Direct, Springer Link aj.). 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

https://wstag.jcu.cz/portal/


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

 


