
 

 

 

 

Charakteristika studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

 

Návrh studijního programu 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název fakulty: Pedagogická fakulta JU 

Název spolupracující instituce:  

Název studijního programu: Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Typ žádosti o akreditaci:  udělení akreditace  

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

Odkaz na elektronickou podobu 
žádosti: 

https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Navrh_studijniho_programu_Ucitelstvi_pro_1._stupen_ZS.pdf 

Odkazy na relevantní vnitřní 
předpisy: 

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 

Strategický záměr, Výroční zpráva o činnosti, Sebehodnotící zpráva PřF 
JU http://www.prf.jcu.cz/dokumenty/akreditace  
Studijní agenda a podmínky studia, Organizace studia na PřF JU 
http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-studenty-prf-ju/studijni-
agenda.html 

FF JU: http://www.ff.jcu.cz/dokumenty 

Elektronické verze Sebehodnotící zprávy garanta za období 2012 - 2016 
a Dodatku k sebehodnotící zprávě: 

http://rum.prf.jcu.cz/zpravy (přístupové jméno: zprávy, heslo:  
Zpr4vy2oI6) 

ISCED F 2013: 0113 

Komentář: 

Magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základních škol navazuje na stávající program 
Učitelství pro základní školy, studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol (AKVO 7503T047), 
který má fakulta akreditován do roku 2022. Navržený studijní program je ve shodě s tzv. průběžným 
modelem učitelského vzdělávání koncipován jako ucelený pětiletý vzdělávací plán vedoucí k získání 
aprobace učitele pro 1. stupně základní školy. Celkové rozdělení kreditové zátěže je komponováno 
ve vztahu k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy je oborová složka funkčně 
provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými 
pedagogickými praxemi. Při konstrukci studijních plánů „napříč“ vzdělávacími obory jsme vycházeli 
z analogie modelu „specializací“, které tvoří základ tzv. aprobačního předmětu budoucího učitele ve 
studiu učitelství 2. stupně základní školy a příslušné akreditaci, kterou PF JU předkládá současně 
s tímto záměrem. Studijní plány společného základu a jednotlivých vědních oborů – oborových 
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specializací – vycházejí z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se 
získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT – 
21271/2017-5). Dále jsme při konstrukci programu vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání (RVP ZV) v platném znění.  

  



 

Vypořádání připomínek Rady pro vnitřní hodnocení JU 

 

Akreditační záměr byl Radou pro vnitřní hodnocení JU schválen na 18. zasedání dne 1. 10. 2019 bez 
výhrad.  

 

Ostatní připomínky (viz text níže) jsou vypořádány v této verzi textu.  

Doplňte prosím studijní literaturu u studijního předmětu Profesní identita učitele, Asistentská praxe, 
Praxe oborově-didaktická I. až IV., Početní techniky a Hudební výchova 3 (Pěvecká výchova), Hudební 
výchova 4, 6 a 8. Skutečně nemůžou být definovány studijní pomůcky předmětu Pedagogická reflexe, 
Reflektivní seminář (např. k Průběžné praxi, Souvislé praxi nebo Týdenní pedagogicko-psychologické 
praxi I. atd. se našly...). 

Rozlište prosím povinnou a doporučenou literaturu u Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých 
disciplín II a Technika a metodika základních předmětů tělesné výchovy II, Technika a metodika vodní 
turistiky, Teorie a didaktika zdravotní tělesné výchovy 2, Improvizace doprovodů lidové písně, 
Studijní tvorba v plenéru, Experimentální výtvarné činnosti na 1. st. ZŠ, Plošná tvorba – základy 
grafických technik, Intermediální tvorba – galerijní pedagogika, Environmentální tvorba v plenéru, 
Prostorová tvorba - základy keramiky, Základy fotografie, Výtvarná kultura – exkurse II a Autorská 
tvorba v ateliéru. 

Zamyslete se prosím nad strukturou povinné literatury u předmětu Didaktika tělesné výchovy a 
jednotlivých disciplín III (4 povinné knihy o volejbale, 0 o florbale –srovnejte se sylabem předmětu). 

Zapracujte prosím připomínky Útvaru pro studium Rektorátu JU (formální kontrola akreditačního 
spisu).  



 

Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Typ studijního programu magisterský  

Profil studijního programu profesně zaměřený  

Forma studia prezenční  

Standardní doba studia 5 let 

Jazyk studia Český jazyk 

Udělovaný akademický titul Mgr. 

Rigorózní řízení Ano Udělovaný akademický titul PhDr. 

Garant studijního programu doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

Ano 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti ČR 

Ne 

Uznávací orgán MŠMT 

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

UČITELSTVÍ 

Cíle studia ve studijním programu 

Studium v tomto studijním programu je koncipováno jako komplexní magisterské studium, jehož 
úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace učitele 1. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. 
Struktura programu 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 programu je připravit absolventy tak, aby se stali odborníky 
na vzdělávání pro 1. stupeň základní školy. Zařazení oborových didaktik (metodik), pedagogicko-
psychologických disciplín a asistentské praxe zajišťuje, že absolventi budou schopni uvažovat o 
poznatcích získaných studiem oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití 
v pedagogické praxi, a to především v profesi učitele na 1. stupni ZŠ. Absolvent se též může uplatnit 
ve výchovné práci či v roli asistenta pedagoga na základní škole zejména vzhledem k inkluzivnímu 
vzdělávání.  

Koncepce se odlišuje od předchozí akreditace studijního programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ tím, že 
její součástí jsou volitelné moduly, jejichž absolvování umožní profilaci absolventů dle spektra jimi 
osvojených obecných a specifických dovedností, znalostí, kompetencí. Absolvent studijního 
programu ukončí studium buď jako plně kvalifikovaný „všeobecný“ učitel 1. stupně základní školy 
nebo jako kvalifikovaný učitel 1. stupně ZŠ se specializačním certifikátem vyjadřujícím prohloubené 
kompetence v oblasti cizího jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, STEM 
apod. 

Profil absolventa studijního programu 

Profil absolventa učitelství pro 1. stupeň ZŠ je tvořen souborem znalostí z různých oborů lidské 
činnosti vyjádřených v RVP ZV a obecných kompetencí nutných k vykonávání profese učitele. 
Absolvent si vytváří svůj profesní profil v průběhu studijní cesty, jejímž cílem je osvojení si 
specifických znalostí a kompetencí nutných k vykonávání tohoto typu pomáhající profese. Znalosti, 
které bude získávat, vymezujeme jako: znalosti v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální 
pedagogiky a dalších aplikovaných pedagogických oborů; znalosti odpovídajících témat z vývojové, 



 

pedagogické a sociální psychologie; znalosti v oblasti oborové specializace učebních oblastí daných 
RVP ZV, znalosti oborové a inkluzivní didaktiky a znalosti z oblasti praktické agendy učitele 1. stupně 
ZŠ (např. školská legislativa a školní administrativa, komunikace s učiteli, rodiči, interakce se školními 
pedagogy, asistenty, speciálními pedagogy, výchovnými poradci a dalšími partnery). Mezi 
kompetence získávané studiem tohoto studijního programu patří kompetence plánovat, realizovat, 
monitorovat a hodnotit výuku s ohledem na individualitu svých žáků a na vzdělávací a sociální 
kontext; kompetence vytvářet příznivé psychosociální prostředí pro učení; volit vhodné metody 
hodnocení výsledků učení, včetně sebehodnocení; kompetence vhodným způsobem komunikovat se 
žáky i jejich zákonnými zástupci; a kompetence reflektovat svou pedagogickou činnost a měnit ji tak, 
aby bylo dosahováno co nejvyšší kvality učebních procesů žáka aj.  

Specifikem studijního programu je široká multidisciplinární příprava absolventa programu 
v jednotlivých vědních oborech, které tvoří základ předmětů vyučovaných na 1. stupni základní školy. 
Profil absolventa je proto specifikován podle učebních oblastí daných RVP ZV (český jazyk, 
matematika, informatika, člověk a zdraví, člověk a jeho svět, člověk a svět práce, umění a kultura, cizí 
jazyk). Absolventi ve vazbě na specializaci budou připraveni využívat nabyté strukturované znalosti, 
které potřebným způsobem přesahují kurikulum předmětů vyučovaných na 1. stupni základní školy, 
při přípravě, realizaci a kvalifikované pedagogické reflexi své výuky.   

V oblasti mateřského jazyka získá student základní znalosti z jazykových disciplín, vědomosti a 
dovednosti didaktické, které jsou předpokladem pro to, aby učitel dovedl vést žáky k ovládnutí 
jazykových prostředků, k jejich výběru a hodnocení, k osvojení techniky čtení a psaní, aby dovedl žáky 
vést ve slohovém vyučování a naučil je také vnímat, prožívat, interpretovat a hodnotit literární díla.  

V oblasti Matematika a její aplikace bude absolvent rozumět pojmu matematická gramotnost, bude 
obeznámen s metodami a formami práce, kterými lze matematickou gramotnost rozvíjet na 1. stupni 
základní školy. Principy matematické gramotnosti bude umět uplatnit v pedagogické praxi.  

Ve vzdělávací oblasti Informatika očekáváme, že absolvent bude odborně připraven, bude rozumět 
základům programování, ovládání jednoduchých robotů, bude znát základy práce s daty a 
informacemi, bude umět používat digitální technologie v ostatních vyučovaných předmětech na 
prvním stupni základní školy.  

Předměty tělesné výchovy v učebním plánu vycházejí ze struktury vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 
Absolvent bude připraven po všech stánkách pro pěstování pohybových kompetencí, které jsou 
základem rozvoje všech pohybových schopností a dovedností dětí mladšího školního věku vedoucích 
k pohybové gramotnosti. Absolvent získá i dovednosti a vědomosti, které přispívají k podpoře zdraví, 
k primární prevenci civilizačních onemocnění a k výchově ke zdraví.  

V oblasti Člověk a jeho svět bude mít absolvent překládaného studijního programu vytvořeny 
znalostní, dovednostní a hodnotové předpoklady k tomu, aby přispíval k utváření a formování 
občanského profilu žáků prvního stupně základní školy, aby dokázal seznamovat žáky se 
společenskými, hospodářskými a kulturními aspekty současného světa a přispíval k upevňování jejich 
morálních a osobnostních postojů.  

Absolvent se také bude orientovat v oblasti Umění a kultura; bude chápat výtvarné a hudební 
vyjádření jako zvláštní způsob sebevyjádření a lidské výpovědi o světě, bude znát základní výtvarné a 
hudební vyjadřovací prostředky, chápat jejich výrazové možnosti; bude schopen vytvářet podnětné 
výukové prostředí pro své žáky.  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je podstatná orientace absolventa v problematice 
primárního technického vzdělávání, včetně možností uplatnění výsledků výzkumu, a schopnost 
didaktické transformace do obsahu vyučovacích předmětů. Absolvent bude mít kompetenci 
komplexní analýzy funkčních obsahových souvislostí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce s ostatními 
vzdělávacími oblastmi a průřezovými tématy RVP ZV. Bude také vybaven základními znalostmi 



 

biologie a ekologie pěstovaných užitkových i pokojových rostlin, bude znát pěstební postupy a dokáže 
své znalosti využít při plánování výuky vzhledem k podmínkám školy a přírodním podmínkám regionu. 

V oblasti cizího jazyka bude absolvent připravován ve zvoleném cizím jazyce na úrovni B1 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) (s certifikátem B2 podle SERR); získá 
také základní znalosti a dovednosti z oblasti didaktiky cizího jazyka pro realizaci výuky cizího jazyka 
na 1. stupni základní školy. 

Charakteristika uplatnění absolventa: Absolvování programu absolventa plně kvalifikuje pro výkon 
profese učitele na 1. stupni základní školy. Absolvování komplexu provázané oborové přípravy, 
pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborových didaktik v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech umožňuje dále 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, a to především ve vazbě na vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 1. stupně 
základní školy, případně absolvované specializaci, to vše v kontextu znění Zákona o pedagogických 
pracovnících. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Studijní plán vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává 
odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT – 
21271/2017-5) a je dále členěn podle vzdělávacích oblastí RVP ZV.  

Studijní plán programu je postaven tak, že je v průběhu studia student připravován k absolvování 
celkem tří součástí státní závěrečné zkoušky (Pedagogika a psychologie, Matematika s didaktikou a 
Český jazyk s didaktikou). Je umožněno absolvovat volitelnou SZZ z anglického nebo německého 
jazyka. Student je veden k napsání a obhájení kvalifikační práce. Kromě toho, pokud jsou jeho znalosti 
či kompetence úzce vyhraněné směrem k některému z nabízených certifikátů (HV, TV, VV, STEM, AJ, 
NJ), může absolvovat studijní program získáním 20 kreditů v této oblasti a získat certifikát. Pokud se 
student pro specializaci nerozhodne, volí cestu napříč certifikačními bloky a 20 kreditů získá podle 
svého rozhodnutí volbou nabízených předmětů. 

Složka                                                                                       Počet kreditů 

Učitelská propedeutika                                                          78 kreditů 

Matematika                                                                          25 kreditů  

Český jazyk                                                                                28 kreditů 

Informatika                                                                               10 kreditů 

Člověk a jeho svět                                                                    30 kreditů 

Člověk a svět práce                                                                  10 kreditů 

Člověk a zdraví                                                                          10 kreditů  

Umění a kultura                                                                        20 kreditů 

Cizí jazyk                                                                                     10 kreditů 

Certifikát                                                                                    20 kreditů 

Volitelné                                                                                       3 kredity 

Reflektovaná praxe                                                            38 kreditů  

Příprava kvalifikační práce                                             18 kreditů  

Celkem kreditů                                                                          300 



 

Přidělení kreditních bodů je založeno jednak na systému studijní zátěže (hodnocení kvantity 
prezenčního studia – počet absolvovaných přednášek, konzultací, cvičení) a jednak na systému 
studijní kvality (výstupy distanční části studia/samostatné práce studenta – zápočty, zkoušky, 
seminární práce, exkurze, domácí příprava) a následného přiřazení stanoveného počtu kreditů v 
závislosti na studijní a časové náročnosti jednotlivých studijních předmětů, resp. modulů. Kreditní 
bod představuje 1/60 průměrné roční studijní zátěže průměrného studenta, tzn. (pro tvorbu 
studijních plánů) 28 hodin práce studenta, standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, min. 20 
kreditů a maximálně 40 kreditů za semestr. 

Výuková zátěž je vázána na počet hodin přímé (kontaktní) výuky povinných a povinně volitelných 
předmětů v jednom týdnu prezenčního studia, která se zpravidla pohybuje v intervalu 18 až 20 hodin. 
Výuková jednotka činí 45 minut, v rámci studia je možné realizovat též blokovou výuku, v rámci praxí 
je základní časovou jednotkou 60 minut.  

Podmínky k přijetí ke studiu 

Obecnou podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu je řádné ukončení 
středoškolského studia maturitou. Další podmínky k přijetí do studia jsou specifikovány Vyhláškou o 
přijímacím řízení, která stanoví konkrétní požadavky přijímacího řízením, kterým musí uchazeč/ka 
vyhovět. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Studijní program je pětiletý, nedělený. Absolvent magisterského studia se může ucházet o navazující 
studium v doktorských studijních programech, např. Pedagogika, Sociální pedagogika, Pedagogická 
psychologie. 

 
  



 

 

Charakteristika studijního plánu Učitelství pro 1. stupeň základních 
škol 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Předměty studijního plánu 

Personální zabezpečení 

 
  



 

Studijní plány a návrh témat prací (magisterské studijní programy) 

Označení studijního 
plánu 

Pedagogicko-psychologický základ a předměty učitelské propedeutiky: pedagogika a 
psychologie (68 kr.), praxe (38 kr.), předměty propedeutiky (8kr.), volitelné předměty 
z oblasti pedagogiky a psychologie ( min. 2 kr.)   

Povinné předměty 

 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující dop. roč./sem. Typ předm. 

Úvod do pedagogiky 
a psychologie 

0p+13s zp. 2 

PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D.  

(50 %) 

Mgr. Veronika 
Plachá, Ph.D.(50 %) 

1/ZS PZ 

Úvod do studia 
0p+13s zp.  2 

doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D.  

1/ZS PZ 

Osobnostní a 
sociální průprava 

0p+26s zp. 2 Mgr. Klára 
Kováčová  

1/ZS PZ 

Adaptační kurz 5dní 

(40s) 

zp. 4 Mgr. Richard 
Macků, Ph.D.(40 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt 
(30 %) 

Mgr. Martina 
Blažková (30 %) 

1/ZS PZ 

Biologie dítěte a 
kurz první pomoci 

13p+13s zp., zk. 4 
RNDr. Martina 

Hrušková, Ph.D.  
1/ZS PZ 

Kultura řeči 13p+13s zp. 2 

PhDr. M. 
Schacherl, Ph.D. 

(10 %) a PhDr. 
Milena Nosková, 

PhD. (40 %) -
přednášející 

PhDr. Ivana 
Šimková, Ph.D. (50 

%) 

1/ZS ZT 

Finanční gramotnost 0p+26s zp. 2 
doc. RNDr. 
Vladimíra 

Petrášková, Ph.D.  
3/LS PZ 

Pedagogika pro 
učitele 1. stupně ZŠ 
I. 

13p+26s zp. 3 
doc. PhDr. Alena 
Hošpesová, Ph.D.  

1/LS ZT 

Psychologie pro 
učitele 1. stupně ZŠ 
I.  

13p+26s zp. 3 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

(20 %) 

Mgr. Veronika 
Plachá, Ph.D. (80 %) 

1/LS ZT 
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Osobnostní 
průprava učitele 
(hlasová výchova) 

0p+13s zp. 2 
doc. Mgr. Alena 
Nohavová, Ph.D. 

1/LS PZ 

Pedagogika pro 
učitele 1. stupně ZŠ 
II. 

13p+26s zk. 4 
doc. PhDr. Alena 
Hošpesová, Ph.D. 

2/ZS ZT 

Psychologie pro 
učitele 1. stupně ZŠ 
II. 

13p+26s zk. 4 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

(20 %) 

Mgr. Veronika 
Plachá, Ph.D. (80 %) 

2/ZS ZT 

Speciální 
pedagogika I.  

0p+26s zp. 2 
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

2/ZS PZ 

Pedagogika pro 
učitele 1. stupně ZŠ 
III. 

0p+13s zp.  2 
PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D.  
2/LS PZ 

Seminář 
k asistentské praxi 

0p+13s zp.  2 
Mgr. Marie 

Najmonová, Ph.D. 
2/LS  

Speciální 
pedagogika II. 

13p+26s zk. 4 

doc. PhDr. Jiří Jošt, 
CSc. (30%) 

PaedDr. Helena 
Havlisová, 
Ph.D.(70%) 

2/LS ZT 

Pedagogická 
psychologie 

0p+26s zp. 2 
Mgr. Zuzana 

Štefánková, Ph.D.  
3/ZS ZT 

Práce se žáky se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami  

0p+13s zp. 2 

PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

(40 %) 

Mgr. Olga 
Malinovská, Ph.D. 

(30%), Mgr. et Mgr. 
Radka Prázdná, 

Ph.D. (30%) 

3/ZS PZ 

Práce s žáky 
s poruchami chování  

0p+13s zp. 2 
Mgr. Jiří Kressa, 

Ph.D.  
3/ZS PZ 

Inkluzivní didaktika 0p+13s zp. 2 
Mgr. Marie 

Najmonová, Ph.D.  
3/ZS PZ 

Metodologie 
výzkumu, akční 
výzkum 

0p+13s zp. 3 
PhDr. Dalibor 
Kučera, Ph.D.  

3/LS PZ 

Didaktické 
praktikum 

0p+13s zp.  3 
doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

3/LS PZ 

Pedagogická 
diagnostika 

13p+13s zk.  3 

doc. Mgr. Jiří Jošt, 
CSc. (20 %) 

Mgr. Marie 
Najmonová (80 %) 

4/ZS PZ 
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Práce se třídou a 
utváření třídního 
klimatu 

0p+13s zp. 2 

doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

(20 %) 

Mgr. Jan Hynek 
(80%) 

4/ZS PZ 

Profesní identita 
učitele 

0p+26s zp. 3 

doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

(20 %) 

Mgr. Klára 
Kováčová (80 %) 

4/ZS PZ 

Pedagogická reflexe 0p+26s zp. 3 

doc. PhDr. Alena 
Hošpesová, Ph.D. 

(20 %) 

Mgr. Marie 
Najmonová, Ph.D.  

(80 %) 

4/LS PZ 

Praktická agenda 
budoucího učitele 

0p+26s zp. 3 

doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

(100 %) 

4/LS PZ 

Uvádění začínajícího 
učitele do praxe 

0p+13s zp. 2 
doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

5/ZS PZ 

Reflektivní seminář 0p+13s zp. 2 
Mgr. Marie 

Najmonová, Ph.D.  
5/LS PZ 

Praxe 

Název praxe rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující dop. roč./sem. Typ předm. 

Průběžná praxe I.  26 zp. 2 
doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

1/ZS  

Průběžná praxe II. 26 zp. 2 
doc. PhDr. Alena 
Hošpesová, Ph.D. 

1/LS  

Průběžná praxe III. 26 zp. 2 
doc. PhDr. Alena 
Hošpesová, Ph.D. 

2/ZS  

Asistentská praxe 26 zp. 2 
doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

2/LS  

Praxe oborově-
didaktická I. 

26 zp. 2 
doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

3/ZS  

Praxe oborově-
didaktická II. 

26 zp. 2 
doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

3/LS  

Praxe oborově-
didaktická III. 

26 zp. 2 
doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

4/ZS  

Týdenní 
pedagogicko-
psychologická praxe 
I. 

týden zp. 2 
Mgr. Veronika 
Plachá, Ph.D. 

4/ZS  

Praxe oborově-
didaktická IV.  

26 zp. 2 
doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

4/LS  
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Týdenní 
pedagogicko-
psychologická praxe 
II. 

týden zp. 2 
Mgr. Veronika 
Plachá, Ph.D. 

4/LS  

Praxe začínajícího 
učitele 

26 zp. 2 
doc. PhDr. Miluše 
Vítečková, Ph.D. 

5/ZS  

Souvislá 
pedagogická praxe 

4 týdny zp. 10 
Mgr. Veronika 
Plachá, Ph.D. 

5/LS  

Praxe oborově 
didaktická 
(matematika) 

26 zp. 2 
RNDr. Libuše 

Samková, Ph.D. 
4/ZS  

Praxe oborově 
didaktická (český 
jazyk) 

26 zp. 2 
PhDr. Ivana 

Šimková, Ph.D. 
4LS/5ZS  

Praxe oborově 
didaktická 
(angličtina/němčina) 

26 zp. 2 

Mgr. K. Dvořáková, 
Ph.D. (50% AJ) 

PhDr. Lenka 
Hessová (50% AJ) 

Mgr. Jana 
Hofmannová, Ph.D. 

(NJ) 

3/LS  

Povinně volitelné předměty pedagogicko-psychologického základu (student vybírá předměty v celkovém 
rozsahu minimálně 2 kredity) 

Psychohygiena 0p+13s zp. 2 PhDr. Jitka Šebová 
Šafaříková, Ph.D. 

2/ZS  

Volnočasová praxe 0p+13s zp. 2  Mgr. Lukáš Laibrt 3/ZS  

Zážitková 
pedagogika  

0p+26s zp. 2 

Mgr. Richard 
Macků, Ph.D. (40 

%), Mgr. Lukáš 
Laibrt (30 %) 

Mgr. Martina 
Blažková (30 %) 

4/ZS  
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Specializace a oborová složka přípravy 

Mateřský jazyk – 
tvarosloví 

13p+26s zk. 3 PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 1/ZS ZT 

Mateřský jazyk – 
syntax 

13p+26s zk. 3 PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 1/LS ZT 

Mateřský jazyk – 
stylistika 

13p+26s zk. 3 PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 2/ZS ZT 

Didaktika 
prvopočátečního 
čtení a psaní I 

13p+26s zp. 2 
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. (10 %) 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (90 %) 
2/ZS ZT 

Didaktika 
prvopočátečního 
čtení a psaní II 

0p+26s zk. 3 
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. (10 %) 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (90 %) 
2/LS ZT 

Didaktika 
mateřského jazyka 
a slohu I 

0p+26s zp. 2 
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. (30 %) 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (70 %) 
3/ZS ZT 

Didaktika 
mateřského jazyka 
a slohu II 

0p+26s zk. 3 
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. (30 %) 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (70 %) 
3/LS ZT 

Literatura pro děti 
a mládež I 

26p+13s zp. 2 

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (25 
%) 

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D. (25 %) 
přednášející 

Mgr. Gabriela Nohavová (50%) 

4/ZS ZT 

Literatura pro děti 
a mládež II 

26p+0s zk. 3 

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (50 
%) 

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D. (50 %) 

4/LS ZT 

Didaktika čtení a 
literární výchovy 

0p+26s 
 

zp. 2 

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (20 
%) 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (80 %) 

4/LS ZT 

Současný český 
jazyk 

0p+13s zp. 2 

PhDr. Martin Schacherl,Ph.D. 

(20 %) 

PhDr. Milena Nosková, PhD. (80 %) 

5/ZS ZT 

Matematika I 13p+13s zk. 2 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 
(50 %) – přednášející 

Mgr. Roman Hašek, Ph.D. (50 %) 

1/ZS ZT 

Repetitorium 
geometrie 

0p+26s zp. 2 Mgr. Roman Hašek, Ph.D. 1/ZS PZ 

Matematika II 13p+26s zk. 3 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 
(50 %) – přednášející 

RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (50 %) 

1/LS ZT 

Početní techniky 0p+13s zp. 2 RNDr. Libuše Samková, Ph.D. 1/LS PZ 

Matematika III 13p+26s zk. 3 
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 

(50 %) – přednášející 
2/ZS ZT 



 

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (25 %) 

RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (25 %) 

Didaktika 
matematiky I (NŠ) 

26p+13s zk. 4 doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 2/LS ZT 

Didaktika 
matematiky II (NŠ) 

13p+26s zk. 4 doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 3/ZS ZT 

Zájmová 
matematika 

0p+13s zp. 1 RNDr. Libuše Samková, Ph.D. 3/LS PZ 

Didaktické situace 
v matematice 

0p+26s zp. 4 RNDr. Libuše Samková, Ph.D. 4/LS PZ 

Anglický jazyk 1 0p+26s zk. 2 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (10%) 

PhDr. Lenka Hessová (40%) 

rodilý mluvčí (50%) 

1/LS PZ 

Anglický jazyk 2 0p+26s zp. 2 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (10%) 

PhDr. Lenka Hessová (40%) 

rodilý mluvčí (50%) 

2/ZS PZ 

Komunikační 
dovednosti učitele 

0p+26s zp. 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 2 LS PZ 

Anglický jazyk 3 0p+26s zk. 2 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (10%) 

PhDr. Lenka Hessová (40%) 

rodilý mluvčí (50%) 

3/ZS PZ 

Úvod do didaktiky 
anglického jazyka 

13p+13s zk. 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 3/ZS ZT 

Jazyková cvičení 
NŠ 1 

0p+26s zk. 2 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (60%) 

Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer 
(40%) 

1/LS  

Jazyková cvičení 
NŠ 2 

0p+13s zp. 1 

Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer (60 
%) 

Martin Junge M. A. (40 %) 

2/ZS  

Fonetika NŠ 1 0p+13s kol. 1 Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. 2/ZS PZ 

Jazyková cvičení 
NŠ 3 

0p+13s zp. 1 Martin Junge M. A. 2/LS  

Fonetika NŠ 2 0p+13s kol. 1 Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. 2/LS PZ 

Jazyková cvičení 
NŠ 4 

0p+26s zk. 2 Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer 3/ZS  

Úvod do didaktiky 
německého jazyka 

13p+13s zk. 2 doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 3/ZS PZ 

Informatika pro 
primární 
vzdělávání 1 

0p+26s zp. 2 doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 1/LS PZ 



 

Informatika pro 
primární 
vzdělávání 2 

0p+26s zp. 2 

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (50 
%) 

Mgr. Patrik Klofáč (50 %) 

2/LS PZ 

Technologie ve 
vzdělávání 

0p+26s zp. 2 
Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (50 %) 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (50 %) 
3/LS PZ 

Didaktika 
informatiky pro 
primární 
vzdělávání 

13p+26s zk. 4 doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 3/LS PZ 

Člověk a jeho svět I 
– neživá příroda a 
metodika 
přírodovědných 
pokusů 

13p+13s zp. 2 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. (přednášející) 
10 % 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. 
(přednášející) 45 % 

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 
(přednášející) 45 % 

1/LS PZ 

Člověk a jeho svět 
II – živá příroda a 
didaktika učení o 
přírodě 

13p+0s zk. 3 
PhDr. Jan Petr, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 
2/ZS PZ 

Didaktika učení o 
přírodě 

0p+26s zp. 2 
PhDr. Jan Petr, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. 50 % 
2/LS PZ 

Přírodovědný kurz 4 dny zp. 2 
PhDr. Jan Petr, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 
2/LS PZ 

Místo, kde žijeme 
I. 

26p+13s zk. 3 
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. (50 %) 

Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D. (50 %) 
3/ZS PZ 

Místo, kde žijeme 
II. 

26p+13s zk. 3 

PhDr. et RNDr. Aleš Nováček, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Jan Prener (50 %) 

3/LS PZ 

Terénní 
vlastivědná výuka 

5 dnů / 
sem 

zp. 3 

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. (25 %) 

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Jan Prener (25 %) 

3/LS  

Didaktika výuky v 
terénu 

0p+26s zp. 2 

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. (50 
%) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 

LS PZ 

Přírodovědná 
bádání a práce 
s přírodninami 

0p+26s zp. 2 PhDr. Jan Petr, Ph.D. ZS PZ 

Kulturní tradice 
lidstva I 

0p+26s zp. 3 PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 4/ZS PZ 

Fyzikální 
přírodověda 

13p+13s kol. 3 
Doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (50 %) 
4/LS PZ 



 

Kulturní tradice 
lidstva II. 

26p+13s zk. 4 
Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. 

et Ph.D. 
4/LS PZ 

Kulturní tradice 
lidstva III. 

0p+26p zp. 2 PhDr. Roman Míčka, Th. D. et Ph.D. 5/ZS PZ 

Pěstitelské práce I 

13p+13s 

+ 32 
samostu

dium 

zp. 2 Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 2/LS PZ 

Pěstitelské práce s 
didaktikou II 

13p+13s 

+ 32 
samostu

dium 

zk. 2 Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 3/ZS PZ 

Technické práce s 
didaktikou 

13p+39s zp. + zk. 3 PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 3/ZS PZ 

Badatelsky 
orientovaná 
primární technická 
výchova 1 

13p+26 
s 

zp. 1 PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 4/ZS PZ 

Hudební výchova 1 
(Hudební teorie) 

13p+13s zp. 2 Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 1/ ZS PZ 

Hudební výchova 2 
(Hra na nástroj I.) 

0p+13c zp. 1 
doc. Mgr. František Hudeček (50 %), 

Mgr. Dinara Suleymanová (50 %) 
1/ZS PZ 

Hudební výchova 3 
(Pěvecká výchova) 

0p+13c zp. 1 Mgr. Elvira Gadžijeva 1/LS PZ 

Hudební výchova 4 
(Hra na nástroj II.) 

0p+13c zp. 1 
doc. Mgr. František Hudeček (50 %), 

Mgr. Dinara Suleymanová (50 %) 
1/LS PZ 

Hudební výchova 5 
(Řízení lidové 
písně) 

0p+13c zp. 1 Mgr. Elvira Gadžijeva 1/LS PZ 

Hudební výchova 6 
(Hra na nástroj III.) 

0p+13c zp. 1 
doc. Mgr. František Hudeček (50 %), 

Mgr. Dinara Suleymanová (50 %) 
2/ZS PZ 

Hudební výchova 7 
(Didaktika HV I.) 

0p+13s zp. 1 Mgr. Křenková Lucie 2/ZS PZ 

Hudební výchova 8 
(Hra na nástroj IV.) 

0p+13c zp. 1 
doc. Mgr. František Hudeček (50 %), 

Mgr. Dinara Suleymanová (50 %) 
2/LS PZ 

Hudební výchova 9 
(Didaktika HV II.) 

0p+13s zp. 1 Mgr. Křenková Lucie 2/LS PZ 

Plošná tvorba - 
kresba 

0p+26s zp. 1 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 1/ZS PZ 

Plošná tvorba - 
malba 

0p+26s zp. 2 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 2/ZS PZ 

Výtvarná kultura 26p+0s zk. 3 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 3/LS PZ 

Prostorová tvorba 0p+26s 
zp. 

 
1 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 4/LS PZ 



 

Didaktika výtvarné 
výchovy pro 1. st. 
ZŠ 

0p+26s zk. 3 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 5/ZS PZ 

Didaktika tělesné 
výchovy a 
jednotlivých 
disciplín I. 

0p+39s 

 

 

zp. 2 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Petra Fišerová (25 %) 

Mgr. Miroslav Krajcigr (25 %) 

1/ZS PZ 

Didaktika tělesné 
výchovy a 
jednotlivých 
disciplín II. 

0p+39s zp. 2 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.(25 %) 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Miroslav Krajcigr (25 %) 

Mgr. Petra Fišerová (25 %) 

1/LS PZ 

Didaktika tělesné 
výchovy a 
jednotlivých 
disciplín III. 

0p+26s zp. 1 
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Miroslav Krajcigr (75 %) 
2/ZS PZ 

Didaktika tělesné 
výchovy a 
jednotlivých 
disciplín IV. 

13p+13s zk. 1 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (75 %) - 
přednášející 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. (25 %) 

2/LS PZ 

Zimní pohybové 
aktivity v přírodě 

5dní zp. 1 

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

Mgr. Petra Fišerová (25 %) 

Mgr. Jana Mikolášková (25 %) 

3/ZS PZ 

Letní pohybové 
aktivity v přírodě 

5dní zp. 1 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Petra Fišerová (25 %) 

Mgr. Jana Mikolášková (25 %) 

3/LS PZ 

Didaktika 
zdravotní tělesné 
výchovy 

13p+13s zk. 2 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (75 %) 
- přednášející 

Mgr. Petra Fišerová (25 %) 

4/ZS PZ 

Diplomová práce 

Seminář 
k diplomové práci 
I. 

0p+13s zp. 6 
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 

5/ZS  

Seminář 
k diplomové práci 
II. 

0p+13s zp. 6 
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 

5/LS/od
evzdání 

DP 

 

Závěrečná redakce 
diplomové práce 

  6 
vedoucí DP 

  

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Teorie a metodika 
rytmické 
gymnastiky, tanců 
a základů aerobiku 

0p+26s 

 

zp. 2 
PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (30 %) 

Mgr. Petra Fišerová (70 %) 

2/ZS PZ 

Teorie a metodika 
sportovních her 

0p+26s 

 

zp. 2 
PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 

2/LS PZ 



 

(tradiční a nové 
hry) 

Volitelná tělesná 
výchova zimní 
semestr 

0p+13s zp. 1 
PhDr. Gustav Bago, Ph.D. 

ZS PZ 

Volitelná tělesná 
výchova letní 
semestr 

0p+13s zp. 1 
PhDr. Gustav Bago, Ph.D. 

LS PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů (TV): 2 kredity 

Volitelné předměty – možnost zapsat si předmět za 2 kr.  

Konstrukční 
činnosti 

0p+26s zp. 2 Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 4/LS PZ 

Tvorba 
s technickými 
materiály 

0p+26s zp. 2 PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 4/LS PZ 

Kompenzační 
cvičení pro děti s 
ADHD 

0p+26s zp. 2 PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 4/LS PZ 

Příprava pokrmů 
na 1. stupni ZŠ 

0p+26s zp. 2 PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 4/LS PZ 

Tvorba z textilních 
materiálů 

0p+26s zp. 2 PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 4/LS PZ 

Fyzikální 
experimenty 

13p+26s zp. 3 Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 5/ZS PZ 

Badatelsky 
orientovaná 
primární technická 
výchova 2 

0p+26s zp. 2 PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 5/ZS PZ 

Globální rozvojové 
vzdělávání 

13p+13s zp. 2 Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 4/ZS  

Základy 
astronomie 

13p+13s zp. 2 Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D. 3,4 ZS  

Vybrané kapitoly z 
pěstitelství 

0p+26s zp. 2 
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 50 % 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. 50 % 
LS PZ 

Regionální 
přírodověda 

0p+26s zp. 2 
PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

 
ZS PZ 

Terénní 
pedagogická praxe 

26 zp. 2 Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. LS  

E-safety for 
teachers 

13p+26s zp. 2 Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. LS  

Zahraniční 
pedagogická praxe 
(Německo, 
Rakousko) 

týden zp. 2 Dr. Phil. Thomas Pimingsdorfer 
4./5. 
roč. 

 

Certifikáty 



 

 SPECIALIZACE – ANGLICKÝ JAZYK 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Základy 
výslovnosti 

0p+26s zp. 2 Mgr. Jaroslav Emmer 3/LS PZ 

Jazyk učitele 
angličtiny I 

0p+26s zp. 2 PhDr. Lenka Hessová 3/LS PZ 

Jazyk učitele 
angličtiny II 

0p+26s zp. 2 PhDr. Lenka Hessová 4/ZS PZ 

Gramatika pro 
učitele I 

0p+26s zp. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 4/ZS PZ 

Gramatika pro 
učitele II 

0p+26s zp. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 4/LS PZ 

Didaktika 
anglického jazyka I 

13p+13s zp. 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 4/LS PZ 

Praxe oborově 
didaktická 
(angličtina) II. 

0p+26s zp. 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 5/ZS PZ 

Didaktika 
anglického jazyka 
II. 

13p+13s zk. 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 5/ZS PZ 

Gramatika pro 
učitele III. 

0p+26s zk. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 5/ZS PZ 

Dětská literatura 0p+26s zp. 2 PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. 5/ZS PZ 

Závěrečná zkouška 0p+0s zk. 0  5/ZS PZ 

Pozn.: Přijímací zkouška do certifikátu: motivační pohovor nebo výsledek výborně až velmi dobře ze zkoušek v 
předmětech Anglický jazyk 3 nebo Úvod do didaktiky anglického jazyka.  

Očekáváná vstupní úroveň posluchače: B1+ 
Certifikát bude zakončen certifikátovou zkouškou s obhajobou portfolia nebo státní závěrečnou zkouškou s 
obhajobou portfolia. 

 SPECIALIZACE – NĚMECKÝ JAZYK* 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Didaktika němčiny 
a jednotlivých 
disciplín I 

- Didaktika 
němčiny NŠ 1 

- Jazyk učitele 
němčiny 1 

13p+39s 

 

 

zp. 

 

zp. 

4 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (25 %) 

3/LS PZ 



 

Didaktika němčiny 
a jednotlivých 
disciplín II 

- Didaktika 
němčiny NŠ 2 

- Jazyk učitele 
němčiny 2 

13p+39s 

 

 

zp. 

 

zp. 

4 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (25 %) 

4/ZS PZ 

Didaktika němčiny 
a jednotlivých 
disciplín III 

- Didaktika 
němčiny NŠ 3 

- Jazyk učitele 
němčiny 3 

13p+39s 

 

 

zp. 

 

zp. 

4 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (50 %) 

4/LS PZ 

Didaktika němčiny 
a jednotlivých 
disciplín IV 

- Didaktika 
němčiny NŠ 4 

- Jazyk učitele 
němčiny 4** 

13p+39s 

 

 

zk. 

 

zk. 

4 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
(50 %) 

Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer (25 %) 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (25 %) 

5/ZS PZ 

Didaktizace 
literárních textů 
pro děti a mládež 

0p+26s zp. 2 Dr. phil. Zdeněk Pecka 5/ZS PZ 

Kultura a reálie 
německy mluvících 
zemí 

13p+13s zp. 2 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (100 %) 5/ZS PZ 

Závěrečná zkouška 0p+0s zk. 0  5/ZS PZ 

* Předměty v certifikátu NJ je možné si zapsat po úspěšném absolvování předmětů v povinné složce NJ. 
Přijímací zkouška do certifikátu: např. motivační pohovor nebo výsledek výborně až velmi dobře ze zkoušek 
v předmětech vyučovaných ve 3ZS. Očekávaná vstupní úroveň posluchače je B1+ podle SERR. Certifikát bude 
zakončen certifikátovou zkouškou, nebo státní závěrečnou zkouškou s obhajobou portfolia. Výstupní úroveň 
posluchače je B2 podle SERR.  

** Výsledná známka z předmětu se započítává do celkového hodnocení státní závěrečné zkoušky jako její 
plnohodnotná součást. 

 

 SPECIALIZACE – TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Technika a 
metodika 
základních 
předmětů tělesné 
výchovy I. 

0p+26c zp. 2 
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Miroslav Krajcigr (50 %) 
3/LS PZ 



 

Technika a 
metodika základů 
sportovních úpolů 

0+13c zp. 1 
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, 

Ph.D. 
3/LS PZ 

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

0p+26s zp. 1 PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 3/LS PZ 

Technika a 
metodika 
základních 
předmětů tělesné 
výchovy II. 

0p+26c zp. 2 
PhDr. Radek Vobr, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Petra Fišerová (50 %) 
4/ZS PZ 

Technika a 
metodika lyžování 
(kurz) 

6 dní zp. 1 doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 4/ZS PZ 

Technika a 
metodika bruslení  

0+26c zp. 1 PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 4/ZS PZ 

Didaktika výchovy 
ke zdraví 

13p+13s zk. 3 
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, 

PhD. 
4/LS PZ 

Technika a 
metodika vodní 
turistiky (kurz) 

5 dní zp. 1 PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 4/LS PZ 

Teorie a metodika 
rytmické 
gymnastiky, tanců 
a základů aerobiku 

0p+26s zp. 2 
PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (30 %) 

Mgr. Petra Fišerová (70 %) 
5/ZS PZ 

Teorie a didaktika 
zdravotní tělesné 
výchovy II. 

13p+13s zk. 4 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (75 %) 
- přednášející 

Mgr. Jana Mikolášková (25 %) 

5/ZS PZ 

Hygiena TV a první 
pomoc 13p+0s zp. 2 

doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, 
Ph.D. (25 %) - přednášející 

Mgr. Jana Mikolášková (75 %) 

5/ZS  

Závěrečná zkouška 0p+0s zk. 0  5/ZS PZ 

 SPECIALIZACE – HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Dějiny populární 
hudby a jazzu 

13p+13s zp. 2 Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 3/LS PZ 

Hudební 
pedagogika 

26p+0s ZÚ 2 PaedDr. Jan Holec, Ph.D. (30%),  

Mgr. Lucie Křenková 

3 /LS PZ 

Dějiny hudby I. 26p+0s ZÚ 2 doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 4/ZS PZ 

Harmonie pro 
praxi 

13p+13s zp. 2 doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 4/ZS PZ 



 

Dějiny hudby II. 26p+0s ZÚ 2 Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 4/LS PZ 

Improvizace 
doprovodů lidové 
písně 

0p+13c Zpr 2 doc. Mgr. František Hudeček (50 %), 
Mgr. Dinara Suleymanová (50 %) 

4/LS PZ 

Dějiny hudby III. 26p+0s ZÚ 2 Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 5/ZS PZ 

Intonace  0p+26c zp. 2 doc. Mgr. František Hudeček 5/ZS PZ 

Řízení sboru  0p+26c zp. 2 Mgr. Elvira Gadžijeva 5/ZS PZ 

Řízení sboru v 
praxi 

0p+13s zp. 2 Mgr. Elvira Gadžijeva 5/ZS PZ 

Závěrečná zkouška 0p+0s zk. 0  5/ZS PZ 

celkem   20    

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Specializaci si student volí jako celek, po jejímž absolvování dostane certifikát k diplomu o absolvované 
specializaci. 

 SPECIALIZACE – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Studijní tvorba v 
plenéru 

0p+26s zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 3/LS PZ 

Experimentální 
výtvarné činnosti 
na 1. stupni ZŠ 

0p+26s zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 3/LS PZ 

Výtvarná kultura – 
exkurse I 

0p+26s zp. 2 Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 4/ZS PZ 

Plošná tvorba - 
základy grafických 
technik 

0p+26s zp. 2 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 4/ZS PZ 

Intermediální 
tvorba - galerijní 
pedagogika 

0p+26s zp. 2 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 4/LS PZ 

Environmentální 
tvorba v plenéru 

5 dní zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 4/LS PZ 

Moderní 
architektura 

0p+13s zp. 1 Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 5/ZS PZ 

Prostorová tvorba 
- základy keramiky 

0p+26s zp. 2 Mgr. Olga Divišová 5/ZS PZ 

Základy fotografie 0p+26s zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 5/ZS PZ 

Výtvarná kultura – 
exkurse II 

0p+13s zp. 1 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 5/ZS PZ 

Autorská tvorba v 
ateliéru 

0p+26s zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 5/ZS PZ 

Závěrečná zkouška 0p+0s zk. 0  5/ZS PZ 



 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

 Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Studium je zakončeno absolvováním tří součástí státní závěrečné zkoušky z matematiky, češtiny a pedagogiky 
s psychologií s obhajobou portfolia, obhájením kvalifikační práce, případně certifikátovou zkouškou s 
obhajobou portfolia.  

V rámci státní závěrečné zkoušky student obhajuje diplomovou práci. Dále studenti, kteří absolvují 
specializační blok k získání certifikátu, skládají certifikátovou zkoušku. Certifikát z anglického a německého 
jazyka může student ukončit volitelnou částí SZZ. Absolvování této zkoušky, pokud byla studentem zvolena, je 
podmínkou k úspěšnému ukončení celého studia.  

1. část SZZ Matematika s didaktikou 

Zkouška se člení na tyto dílčí součásti: 
1) Matematika 
2) Didaktika matematiky na 1. stupni ZŠ 

Obsah okruhů je definován následujícími předměty: 

ad 1) Matematika I, Matematika II, Matematika III 

ad 2) Didaktika matematiky I, Didaktika matematiky II 

2. část SZZ Český jazyk a literatura s didaktikou 

Zkouška se člení na tyto dílčí součástí:  
1) Lingvistika (teorie) 
2) Literatura pro děti a mládež 
3) Didaktika českého jazyka a slohu 
4) Prvopočáteční čtení/psaní a literární výchova s didaktikou  

Obsah okruhů je definován následujícími předměty: 

ad 1) Mateřský jazyk – tvarosloví, syntax, stylistika; Současný český jazyk; Kultura řeči 

ad 2) Literatura pro děti a mládež I, II 

ad 3) Didaktika mateřského jazyka a slohu I, II  

ad 4) Didaktika prvopočátečního čtení a psaní I, II; Didaktika čtení a literární výchovy 

3. část SZZ Pedagogika a psychologie  

Zkouška má dvě dílčí součásti. Pro dílčí součást Pedagogika jsou vymezeny tematické okruhy z následujících 
profilujících předmětů teoretického základu: Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ I. a II., Speciální pedagogika 
I. (základy speciální pedagogiky), Speciální pedagogika II., prezentace a obhajoba studentského portfolia (ve 
vazbě na předměty profilujícího základu a osobnostně-sociální přípravu studenta), analýza pedagogické 
situace ve vazbě na reflexi náslechové a souvislé praxe. 

Pro dílčí součást Psychologie jsou vymezeny tematické okruhy z následujících profilujících předmětů 
teoretického základu: Psychologie pro učitele I. (vývojová psychologie) a Psychologie pro učitele 1. stupně ZŠ 
II., Pedagogická psychologie (psychologie učení a vyučování), prezentace a obhajoba studentského portfolia (ve 
vazbě na předměty profilujícího základu a osobnostně-sociální přípravu studenta), analýza pedagogické situace 
ve vazbě na reflexi náslechové a souvislé praxe. 

Volitelná část SZZ pro absolventy certifikátu Anglický jazyk: 

Podobu státní zkoušky z anglického jazyka upravuje směrnice vedoucí katedry zveřejněná na webové stránce: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/moznosti-studia/smernice/ 

Volitelná SZZ pro absolventy certifikátu Německý jazyk: 

Státní závěrečná zkouška se skládá z části písemné a části ústní. Písemná část SZZ je realizována v rámci 
předmětu Jazyk učitele němčiny 4 a je psána v němčině. Výsledná známka z tohoto předmětu se započítává 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/moznosti-studia/smernice/


 

do hodnocení magisterské zkoušky jako její plnohodnotná součást. Předmětem písemné zkoušky je ověření 
dosažení jazykové úrovně B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Ústní zkouška SZZ probíhá v němčině a skládá se z těchto disciplín: 
1) Německý jazyk - navazuje na předměty: Jazyk učitele němčiny 1, 2, 3 a 4 
2) Didaktika - navazuje na předměty: Didaktika němčiny NŠ 1, 2, 3 a 4 
3) Práce s portfoliem - navazuje na předměty: Didaktika němčiny NŠ 1, 2, 3 a 4 a Praxe oborově didaktická 

(němčina)  

V rámci státní závěrečné zkoušky je rovněž ověřována schopnost studentů uvažovat o poznatcích 
z teoretických disciplín oborové specializace v návaznosti na jejich využití ve výuce německého jazyka. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Návrhy nových témat DP 

Pedagogicko-psychologický základ: 

Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů základních škol 

Projektová a problémová výuka na základní škole 

Sebepojetí žáků základní školy 

Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů základních škol 

Kázeňské problémy na základní škole 

Z oblasti matematiky:  

Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula pro 1. stupeň základní školy 

Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ  

Projektové vyučování v matematice na 1. stupni základní školy zaměřené na environmentální výchovu  

Matematika pro žáky se speciálními výukovými potřebami na 1. stupni ZŠ  

Teselace a intarzie ve výuce geometrie na prvním stupni základní školy 

Vyučování geometrie na prvním stupni ZŠ s využitím tabletu 

Z oblasti českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ: 

Intenzifikace vyučování v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ 

Výuka elementárního čtení v současné době 

Jazykové prostředky ve fiktivních denících jako žánru literatury pro děti a mládež 

Inovativní metody výuky vybraných slovních druhů na 1. stupni ZŠ 

Návrhy témat kvalifikačních prací z dalších oblastí:  

Práce s texturou v experimentálních výtvarných činnostech na 1. stupni ZŠ. 

Tematika zahrady ve výtvarně-projektovém vyučování na 1. stupni ZŠ. 

Žákovské doprovody vybraných lidových písní na 1. st. ZŠ 

Folklórní písně a tance v hodinách hudební výchovy na 1. st. ZŠ 

Vytvoření a ověření zásobníku florbalových cvičení pro 1. stupeň ZŠ 

Vytvoření a ověření zásobníku her ve vodním prostředí pro děti v mladším školním věku 

Konceptuální znalosti žáků o vybraném ekosystému 

Badatelské úlohy v přírodovědě a jejich řešení žáky 1. st. ZŠ 

Diagnostika vybraných prekonceptů k technickému vzdělávání žáků 5. tříd ZŠ     

Technické památky Českých Budějovic a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni ZŠ 



 

Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku s užitím metodiky projektového 
vyučování 

"Učitelský balíček" - soubor didaktických pomůcek pro učitele se skupinou dětí v zoo 

Návrh témat kvalifikačních prací v rámci specializace k získání certifikátu z anglického jazyka 

Hodnocení českých učebnic pro výuku angličtiny na 1. st. ZŠ 

Využití hudby pro podporu jazykového uvědomění ve výuce cizích jazyků na prvním stupni  

Rozvoj čtenářských dovedností v cizím jazyce u žáků mladšího školního věku 

Jak oslovuje výuka anglického jazyka fantazii žáka na prvním stupni? 

Učitelem vytvořené učební materiály pro výuku cizích jazyků 

Návrh témat kvalifikačních prací v rámci specializace k získání certifikátu z německého jazyka: 

Typologie fonetických cvičení pro výuku němčiny na 1. stupni ZŠ 

Typické komunikační situace realizované v německém jazyce u žáků mladšího školního věku 

Rozvoj dovednosti „čtení s porozuměním v němčině“ u žáků 1. stupně ZŠ 

Prvky dramatizace ve výuce němčiny na 1. stupni ZŠ 

Vyjadřování emocí v cizojazyčné komunikaci 
 

Témata obhájených kvalifikačních prací: 

Problematika zprostředkování abstraktního umění v galerijně-edukačních programech pro žáky 1. st. ZŠ 

Animovaný videoklip ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy 

Estetická hodnota výsledků výtvarné činnosti v návaznosti na proces vyučování 

Instrumentální doprovody ve škole 

Výuka algoritmizace v EasyLogo na 1. stupni ZŠ  

Tvorba kurikula pro výuku informačních technologií na 1. stupni základní školy  

Výuka anglického jazyka u dětí s postižením 

Neverbální podpora porozumění cizímu jazyku 

Interaktivní stolek ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ 

Inovativní metody výuky vybraných slovních druhů na 1. stupni ZŠ 

Případová studie malotřídní základní školy  

Možnosti pregraduální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti zvládání kázeňských problémů žáků  

Připravenost začínajících učitelů 1. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě  

Praktické činnosti jako prostor rozvoje ekologického myšlení žáků primární školy 

Náměty na exkurze v předmětu Praktické činnosti na 1. stupni ZŠ  

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

Návrhy témat: 

Připravenost začínajících učitelů 1. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě  

Strategie učení cizího jazyka u žáků na 1. stupni ZŠ 

Principy mnohojazyčné výchovy na 1. stupni ZŠ 

Výslovnostní chyby v němčině způsobené interferencí angličtiny 

Alternativní pedagogické směry ve výuce cizích jazyků na 1. stupni ZŠ 



 

Kreativní psaní u žáků na 1. stupni ZŠ 
Inovace výuky algoritmizace na 1. stupni ZŠ (KIN) 
Obhájené práce v tomto studijním programu doposud nemáme. 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

Státní rigorózní í zkouška se skládá u dílčích částí a její průběh je upraven Opatřením děkana 6/2017 
(https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-06.php). 

Součástmi státní rigorózní zkoušky jsou zkoušky z: filosofie, didaktiky, psychologie a obhajoba rigorózní práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charakteristiky studijních předmětů Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

 

Předměty pedagogicko-psychologického základu s učitelskou propedeutikou 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do pedagogiky a psychologie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

-  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

seminární práce 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vyučující 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50 %), Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do dvou částí – pedagogického úvodu a základů psychologie. Cílem pedagogické 
části je položit teoreticko-praktické základy pro budoucí vytváření učitelské identity v následujících oblastech: 
učitel a učitelství (jeho kompetence, požadavky na profesi učitele, osobnost učitele, tradice vzdělávání), asistent 
učitele a jeho role ve škole, škola a školství (úkoly, které řeší škola ve 21. století, základní informace o RVP, ŠVP), 
žák a jeho problémy, pojetí dítěte v edukaci, rodiče jako partneři.    

 

Semináře - pedagogika 

I. ÚVOD DO STUDIA ŠKOLNÍ PEDAGOGIKY 

1. Jak efektivně studovat na vysoké škole, jaké druhy pramenů a literatury v oblasti pedagogiky jsou k dispozici, 
jak pracovat s informacemi, jak získávat informace z praxe, jak poznávat realitu školního vyučování, jaká data o 
kvalitě škol v ČR má e k dispozici (ČŠI, PISA, OECD)  

2. Pedagogika a struktura vědy, struktura přípravy na PF JU, praxe během studia, portfolio  

II. OTÁZKY PROFESE UČITELSTVÍ 
3.  Hledání poslání a role učitele, kompetence a vlastnosti učitele 

4. Kompetence asistenta pedagoga, další role a pozice ve škole, spolupráce v týmu pedagogických pracovníků 

5. Úkoly školy ve 21. století, reforma české školy a kurikula – Bíla kniha - RVP, ŠVP – stručný přehled 

6. Příprava učitele v tradici školství, učitelská profese u nás a ve světě 

 

Semináře - psychologie 

III. INSPIRACE PSYCHOLOGIÍ PRO ŠKOLNÍ PRAXI¨; 

7. Osobnostní pojetí výuky a jeho ukotvení v psychologii 

8. Pozitivní psychologie jako inspirace pro školní praxi 

9. Učitel – jeho osobnost a osobnostní rozvoj  

10. Rozvoj žákovi osobnosti ve škole 

11. Učení – nové přístupy k problematice učení 



 

12. Motivace – posilování vnitřní motivace 

13. Školní psycholog jako podpora žáka, třídy, učitele 

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., Kasperová, D. (2008). Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. 

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

Helus, Z. (2018). Úvod do psychologie. Praha: Grada. 

Doporučená: 

Bauman, Z. (2008) Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia. 

Braun, R., Marková, D., & Nováčková, J. (2014). Praktikum školní psychologie. Praha: Portál. 

Feřtek, T. (2015) Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál. 

Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 

Franclová, M. (2013). Zahájení školní docházky. Praha: Grada. 

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.  (2002).  Pomáhat být. Praha: Karolinum. 

Průcha, J., ed. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 

Průcha, J. (2012).  Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualizované vydání. Praha: Portál. 

Průcha, J. (2015). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál. 

Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada. 

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 studia 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce na téma Učitel 1. stupně ZŠ, jeho kompetence, role a profesní rozvoj, v kontextu směřování 
současné školy v rozsahu min. tří stran, ve které student prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou; 
dokáže vyjádřit vlastní názor (výstup do portfolia). 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

První blok má za cíl uvést studenty do pro ně nového vysokoškolského prostředí, které se vyznačuje určitými 
specifiky (oslovování, způsob studia, etické zásady), se kterými by měli být seznámeni a průběžně seznamováni: 

1. Co znamená studium na vysoké škole, čím se liší od studia na střední škole. 

2. Specifika studia učitelství. Jaká jsou očekávání vůči vysokoškolským studentům.  

3. Jak nakládat s odbornou literaturou, jak psát odborný text. 

4. Jak využívat knihovnu (návštěva univerzitní knihovny). 

5. Práce s portfoliem. 

Druhý blok má za cíl podrobně seznámit studenty s pojetím učitelství 1. stupně základní školy, s osobností 
učitele. Má jasně vymezit rámec, v jakém má student uvažovat o své budoucí profesi, svém budoucím povolání, 
poslání. 

6. Jaké je poslání a směřování současné školy? (široce socializační, zdůrazňující osobnostní přístup) 

7. Co znamená být učitelem? Jaké osobnostní charakteristiky jsou nezbytné? (důraz na postoje a hodnoty 
budoucích učitelů).  

8. Kompetence učitele. 

9. Role učitele. 

10. Současné pojetí primární školy v kurikulárních dokumentech (Bílá kniha, RVP ZV).  

11. Inspirativní zdroje současného pojetí výchovy a vzdělávání (humanistická pedagogika a psychologie, 
kognitivizmus, konstruktivizmus, ekologická, respektive kontextová orientace, pozitivní psychologie). 

12. Delorsův koncept čtyř pilířů výchovy a vzdělání v kontextu obsahu a cílů. 

13. „Já“ jako student učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál. 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. (2000). Praha: MŠMT. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT. 

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, Pedagogická fakulta. 

Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido. 

Doporučená: 

Horká, H. (2000). Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido. 

Spilková, V. (2001). Profesní standard a klíčové kompetence učitele primární školy. In E. Walterová (Ed.), Učitelé 
jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Výstup projektu rezortního výzkumu MŠMT ČR č. 
LS 20007 Podpora práce učitelů: sborník z celostátní konference: Praha, 19. září 2001, Díl 2 (s. 89–95). Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 

Spilková, V., Dvořáková, H., Havlová, J., Hazuková, H., Hejlová, H., Holemá, I., … Wildová, R. (2004). Současné 
proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido. 

Spilková, V., Bloudková-Dvořáková, M., Dvořák, D., Hausenblas, O., Havlínová, M., Hejlová, H., … Tomková, A. 
(2005). Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál. 

Spilková, V., & Wildová, R. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. In J. Coufalová (Ed.), Hledisko kvality v 
přípravě učitelů (s. 9–52). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování 
výsledků žáků. Praha: Karolinum. 

Švec, V. (1999). Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno: Paido. 

Švec, V. (2005b). Pedagogické znalosti učitele: Teorie a praxe. Praha: ASPI. 

Švec, V. (2006). Od znalostí k pedagogické kondici: nový vhled do pedagogické přípravy studentů učitelství?, 
Pedagogika, 56(1), 91–102. 

Vališová, A., & Kasíková, H. (2010). Pedagogika pro učitele. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Osobnostní a sociální průprava 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce se zaměřením na reflexi vlastních dramatických experimentů. Srovnání vlastních postojů se 
základními teoriemi osobnosti. 

Garant předmětu Mgr. Klára Kováčová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, hodnotí studenty, uděluje zápočet 

Vyučující 

Mgr. Klára Kováčová (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem semináře je uvést studenta do situace konkrétní dramatické situace prostřednictvím dialogického 
jednání či dramatické improvizace. Tuto situaci student reflektuje na základě zpětné vazby poskytované 
ostatními studenty - diváky a následně i videotechnikou. Na tomto základě student vytváří vlastní pohled na 
způsob jednání. Sleduje rozdíly mezi tím, co je v dramatické situaci schopen vnímat a obrazem, který je mu 
poskytnut videozáznamem a zpětnou vazbou ve "veřejné samotě". Učí se sám sobě podávat zprávu 
prostřednictvím psané reflexe. Je autorem budování vlastní psychosomatické kondice potřebné k veřejnému 
vystupování - herectví, učitelství. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená:  

Drapela V. (1997). Přehled teorií osobnosti, Praha: Portál. 

Frankl V. (1997). Vůle ke smyslu. Brno: Cesta. 

Heidbrink H. (1997). Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál. 

Huizinga J. (2000). Homo Ludens, Praha: Dauphin. 

Jung C. G. (1992). Člověk a duše. Praha: Academia. 

Piget J. (1970). Psychologie dítěte. Praha: SPN. 

Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. 
Praha: Portál. 

Suda S. (2010). Dialogické jednání jako kvalitativní výzkum. In Osobnostní herectví, osobnostní učitelství. 
Praha: NAMU. 

Vyskočil I. (1996). Nedivadlo Ivana Vyskočila. Praha: Český spisovatel. 

Vyskočilová E. (1981). Cvičení z pedagogické praxe. Praha: SPN. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  



 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Adaptační kurz 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 5dní (0p+40s) kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast (plná docházka) na pětidenním kurzu a jeho písemná reflexe. 

Garant předmětu Mgr. Richard Macků, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře, stanoví obsah předmětu 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je prostřednictvím herních aktivit, pobytu v přírodě a principů zážitkové pedagogiky seznámit 
studenty prvního ročníku s kulturou vysoké školy, vysokoškolského života a se strukturou studijního 
programu. Student se v průběhu kurzu formou aktivní účasti na programu seznámí s principy zážitkové 
pedagogiky a tuto zkušenost následně reflektuje.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Franc, d. Martin, A. Zounková, D. (2007). Učení zážitkem a hrou. Brno: Cpress.   

Doporučená:  

Macků, R. (2016). Pohyb na adaptačních kurzech. In Švamberk Šauerová, M. (ed.), Benefity využití sportovních 
a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (s. 243-253). Praha: Palestra, 2016. 

Macků, R., Blažková, M. (2018). Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. Studia 
Kinanthropologica, České Budějovice: Pedagogická fakulta, 19, 3, od s. 165-169. 

Slejšková, L. (ed.) (2011). Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení 
žáků. Praha: Prázdninová škola Lipnice. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Biologie dítěte a kurz první pomoci 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

-  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka na seminář (min. 80 %), seminární práce, zkouška kombinovaná. 

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář, konzultace se studenty, zkoušející. 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Předmět zahrnuje nezbytné teoretické a praktické základy z oblasti biologie člověka pro studenty učitelství 1. 
stupně ZŠ. Student získá jak kompetence oborově předmětové (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – tematický 
okruh Člověk a jeho zdraví), tak kompetence profesní (obecný cíl vzdělávání „zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví žáků“ – zákon č. 561/2004 Sb., § 2, čl. 2). 

Program přednášek: 
1. Úvod. Vývoj pasivního pohybového aparátu těla a jeho patologie. 
2. Vývoj aktivního pohybového aparátu těla a jeho patologie. 
3. Kardiovaskulární systém a jeho patologie. 
4. Trávicí systém. Výživa člověka. Alergie a potravinové intolerance. 
5. Dýchací a vylučovací systém a jejich patologie. 
6.-8. Systém nervový. Biologický základ jeho patologií. 
9. Smysly a jejich patologie. 
10. Endokrinní systém a nejčastější patologie. 
11.-12. Fyzický ontogenetický vývoj člověka, věkové specifičnosti, nejčastější onemocnění vázaná na věková 
období, vývojové poruchy a jejich projevy. 
13. Hygiena fyzická a duševní. Civilizační choroby. 
Program seminářů: 

1.-8. Kurz (vedený členem první pomoci)  

Teoretické a praktické základy poskytování první pomoci pro pedagogy. Úvod do problematiky, základní 
pojmy. Laická první pomoc: aktivace ZZS, život zachraňující úkony, neodkladná resuscitace. Úrazové a 
neúrazové naléhavé stavy, nebezpečí vyplývající z prostředí a rekreačních aktivit, nebezpečí a úskalí dětského 
věku a náhlé příhody u dětí. Ochrana člověka za mimořádných událostí – základní pojmy, varování před 
nebezpečím, jak se zachovat při vzniku mimořádné situace. Příklady mimořádných situací (zejména požár v 
budově, dopravní nehoda, hromadné neštěstí, povodeň, útočník ve škole). 

9.-13. Seminář k didaktice tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, včetně didaktiky první pomoci pro žáky 1. 
stupně ZŠ. Student získá nezbytné teoretické základy z oblasti biologie člověka, zdravotní prevence a první 
pomoci potřebné pro kvalifikovanou výchovnou a vzdělávací práci s dětmi. 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Machová, J. (2016). Biologie člověka pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum.  

Novotný, I., Hruška, M. (2015). Biologie člověka. Praha: Fortuna.  

Zdravotník zotavovacích akcí. Praha: Český červený kříž, 2017.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Finanční gramotnost 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 3 / LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočtový test. 

Prezentace praktických ukázek na rozvíjení finanční gramotnosti žáka 1. stupně. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře 

Vyučující 

doc. RNDr. V. Petrášková, Ph.D. (100 %) 

 

Stručná anotace předmětu 

Témata přednášek a seminářů: 

1. Bankovní soustava – ČNB a komerční banky, specializované finanční instituce. Peníze – historie peněz, měnové 
systémy, funkce peněz, formy platebního styku v tuzemské měně 

2. Tvorba ceny – nákladová, poptávková, podle konkurence. DPH, spotřební daň.  
3. Hospodaření domácnosti – tvorba rozpočtu, typ rozpočtu, jejich rozdíly. Mzda/plat (čistá/ý, hrubá/ý). Mzda 

minimální, mzda zaručená. 
4. Systém sociálních dávek. 
5. Jednoduché úročení, složené úročení  
6. Nominální a reálná úroková sazba, hrubý a čistý výnos. Inflace. Kurzy měn. 
7. Běžné účty. Služby spojené s běžným účtem. Nabídka na českém trhu. 
8. Spořicí a investiční produkty (spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření, …). 
9. Důchodový systém. Penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření. 
10. Spotřebitelské úvěry – bankovní, nebankovní. Kreditní karta, splátkový prodej, leasing. Ekonomické ukazatele 

– úroková míra, navýšení, RPSN. 
11. Hypotéční úvěry (klasický hypoteční úvěr, americká hypotéka). Nabídka na českém trhu. 
12. Pojištění.  
13. Finanční plánování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Skořepa, M., Skořepová, E. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia. 
Nakladatelství ACIENTIA, spol. s.r.o. Praha.  

Dvořáková, Z., Smrčka, L. a kol. (2011) Finanční vzdělávání pro střední školy. Se sbírkou řešených příkladů na CD. C. 
H. Beck, Praha, 1. vyd., 312 s. + 210 s. na CD, ISBN 978-80-7400-008-9.  

Skořepová, E. (2010) O penězích a hospodaření: s Kačkou a Filipem. 1. vyd. Praha: Fragment, 2010. 63 s. Finanční 
gramotnost. ISBN 978-80-253-1123-3.  

 

 



 

Doporučená:  

Petrášková, V., Horváthová, Z. (2010) Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 1. 
vyd., 133 s. - 978-80-7394-233-5.    

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ I. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Úvod do pedagogiky a psychologie, Úvod do studia 

Korekvizity: Průběžná praxe II.  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou ústní i písemnou. Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování 
seminárního úkolu (analýza pedagogické situace) a jeho prezentace. Bude vyžadována aktivní účast na 
seminářích.  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje 

Vyučující 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět zahrnuje a vzájemně propojuje témata pedagogiky, obecné didaktiky, metodiky výchovy a 
profesního praktika. Cílem předmětu je seznámit učitele s aktuálními tématy pedagogiky a obecné didaktiky 
se zaměřením k současnému (na dítě orientovanému) pojetí vzdělávání na 1. stupni ZŠ.  

1. Koncepce primárního vzdělávání (základní teoretická východiska transformace po roce 1990, primární 
vzdělávání v evropské dimenzi (Delors), principy humanizace školy, psychodidaktické principy nového 
pojetí vyučování jako vyučování orientovaného na dítě. 

2. Žák primární školy (mladší školní věk, socioekonomická diferenciace žáků, nadaný žák, žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami) 

3. Učitel ve výuce (kompetence učitele, standardy výkonu profese, rozhodování v praxi, sebereflexe, 
učitelovo pojetí výuky, vyhasínání a jeho prevence) 

4. Učivo (cíle školního vzdělávání, učivo a jeho struktura, přístupy k učivu, didaktická analýza učiva, 
učebnice) 

5. Základní kurikulární dokumenty (Bílá kniha, RVP ZV, Strategie 2030, pojmy: klíčové kompetence, 
očekávané výstupy, formulace obsahu učiva, průřezová témata) 

6. Vyučování a různé teorie jeho výkladu, vymezení pojmu a obsahu vyučování, konstruktivistické / 
transmisivní pojetí vyučování, na učitele orientované / na dítě orientované vyučování 

7. Didaktické zásady 
8. Pedagogickopsychologická diagnostika a evaluace 
9. Výukové cíle, vymezení pojmu, oblasti výukových cílů (domény), zásady formulace výukového cíle, 

Bloomova taxonomie kognitivních a afektivních cílů 
10. Organizační formy výuky (komplexní výukové metody), vymezení pojmu, meze frontální výuky, skupinová 

a kooperativní výuka.  
11. 12. Metody výuky, vymezení pojmu, metoda ve vztahu k vyučování, variabilita v užívání spektra metod 

jako jeden z prostředků naplnění požadavků individualizace ve výuce. Třídění metod, charakteristika 
vybraných metod a jejich zhodnocení e vztahu k současným požadavkům na primární vzdělávání. 
Aktivizující výukové metody (heuristické metody, metody řešení problémů) 

13. Projektová výuka, integrovaná tematická výuka 
 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 

Cangelosi, J. S. (1994). Strategie řízení třídy. Praha: Portál.  

Kalhous, Z., Obst, O. a kol. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.  

Kolláriková, Z.; Pupala, B. (2001). Primární pedagogika. Praha: Portál.  

Kyriacou, Ch. (1996). Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál.  

Maňák, J., Švec, Vl. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.  

Petty, G. (1996) Moderní vyučování. Praha: Portál.  

RVP ZV (aktuální verze).  

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada.  

Doporučená 

Badegruber, B. (1994). Otevřené vyučování v 28 krocích. Praha: Portál.  

Belz, H, Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál.  

Dytrtová, R., Krhutová (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada.  

Franclová, M. (2012). Zahájení školní docházky. Praha: Grada.  

Hunterová, M. (1994). Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál.  

Karusová, M. (1995). Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál.  

Kašová, J.; Tomková, A.; Dvořáková, M. (2009). Učíme v projektech. Praha: Portál.  

Komenský, J. A. (1951). Didaktické spisy. Praha: Dědictví Komenského.  

Komenský, J. A. Didaktika analytická (lib. vydání).  

Kret, E. (1995). Učíme se jinak. Praha: Portál.  

Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.  

Mareš, J., Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: MU.  

Pasch, M. a kol. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.  

Průcha, J. (1996). Alternativní školy. Praha, Portál.  

Průcha, J. (1996). Pedagogická evaluace. Brno: MU.  

Průcha, J. (1998). Učebnice. Brno: Paido.  

Rutová, N. (ed.) (2003). Učím s radostí. Zkušenosti - lekce - projekty. Praha: Kritické myšlení. Step by Step ČR.  

Sitná, D. (2009). Metody aktivního vyučování. Praha: Portál.  

Spilková, V. a kol. (2007). Proměny primárního vzdělávání v České republice. Praha: Portál.  

Svobodová, J., Jůva, V. (1995). Alternativní školy. Brno: Paido.  

Vzdělávací projekty ZŠ, OŠ, NŠ.  

Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2. díl. Brno: Paido.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie pro učitele 1. stupně ZŠ I.  

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Úvod do pedagogiky a psychologie 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování seminární práce - aplikace některého tématu do učitelského kontextu; rozsah 3 - 5 stran 
Čtenářský deník obsahující postřehy z odborné i neodborné literatury (včetně časopiseckých článků a filmů), 
aplikovatelné na problematiku učitelství v širokém kontextu studia (minimálně 5 zápisů). 

Zápočet je udělen v rámci konzultace nad uvedenými pracemi. 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

(20 %) garantuje obsahovou náplň předmětu, realizuje vybrané přednášky 

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (20 %), Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (80 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je nabídnout studentům ty poznatky z psychologie osobnosti, psychologie a psychologie 
vývojové, které jsou zásadní pro práci učitele na 1. stupni ZŠ. Kurz se věnuje také vybraným aplikovaným 
tématům nepostradatelným pro poznání žáka primární školy.  

1. Osobnost a její determinace; socializace 
2. Triáda vlastností - temperament, charakter, schopnosti (inteligence) 
3. Raný vývoj (prenatální období a první tři roky života) 
4. Předškolní období 
5. Mladší školní věk - školní zralost, počátek školní docházky 
6. Mladší školní věk – vývoj tělesný, motorika, grafomotorika, výtvarný projev (i jako cesta poznání  
7. Mladší školní věk – vývoj kognitivní, základní existenciální a spirituální otázky; pozornost a řeč (omezený x 

rozvinutý jazykový kód) 
8. Mladší školní věk – socio - emoční vývoj, EQ, SQ, altruismus a prosociální chování, vztahy s vrstevníky a 

vztah k autoritám 
9. Mladší školní věk - morální vývoj 
10. Starší školní věk – nástup tělesného dospívání, otázky prevence a sexuální výchovy 
11. – 13. Otázky motivace, učení, osobnostní přístup v pedagogice, prezentace výstupů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Helus, Z. (2018). Úvod do psychologie. Praha: Grada. 

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál. 

Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
nakladatelství Karolinum. 

 

 



 

Doporučená: 

Franclová, M. (2013). Zahájení školní docházky: rozvíjející pojetí výuky - čtyři základní dimenze výchovy a 
vzdělávání, specifika motivace v první třídě ZŠ, práce učitele s motivací žáků, hodnocení a sebehodnocení 
dítěte a učitele. Praha: Grada. 

Helus, Z. (2015). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. 

Gardner, H. (2018). Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál. 

Keogh, B. K. (2007). Temperament ve třídě. Praha: Grada. 

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

Matějček, Z. (2017). Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad. 

Málková, G. (2009). Zprostředkované učení: jak učit žáky myslet a učit se. Praha: Portál. 

Miková, Š., Stang., J. (2010). Typologie osobnosti u dětí: využití ve výchově a vzdělávání. Praha: Portál. 

Poledňová, I., Šulová, L., Konečná, V. (2009). Sebepojetí dětí a dospívajících v kontextu školy. Brno: 
Masarykova univerzita. 

Spilková, V. (2005). Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. 

Šulová, L. (2014). Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha: Wolters Kluwer. 

Šulová, L. (2010). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum. 

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Osobnostní průprava učitele (hlasová výchova) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – písemná reflexe realizovaných dechových a hlasových cvičení z hlediska osobn(ostn)ího 
přínosu. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře, hodnotí, uděluje zápočet 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozvoj hlasové kondice - schopnosti plně, funkčně a komplexně zapojit hlasových aparát 
pro pedagogickou práci. Obsahem předmětu je praktické a činnostní studium hlasu a řeči jakožto 
psychosomatické disciplíny, kde hlasotvorná aktivita působí svými psychofyziologickými důsledky zpětně jako 
hybná síla rozvoje lidské individuality. 
Práce v semináři bude probíhat se zřetelem k problematice pedagogické komunikace: 

1.-2. dech 
3.-4. hlasotvorba, inervace bránice 
5.-6. rezonance, dechová opora, rozsah hlasu 
7. artikulace 
8. konotativní významy hlasu v pedagogické komunikaci 
9. hlasová hygiena, hlasové poruchy 
10. relaxační techniky se zaměřením na hlas 
11. hlas a sebepojetí 
12.-13. řeč, aktivní čtení textu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Coblenzer, H., Muhar, F. (2001). Dech a hlas: návod k dobré mluvě. Praha: Akademie múzických umění. 

Doporučená: 

Válková, L., Vyskočilová, E. (2005). Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: 
Akademie múzických umění v Praze.  

Vydrová, J. (2009). Rady ze zpívání. Praha: Práh.  

TICHÁ, A. (2005). Učíme děti zpívat. Praha: Portál.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  



 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ II. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ I.  

Korekvizity: Průběžná praxe III.  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studijní výsledky budou ověřeny formou kombinované zkoušky. Bude vyžadována 80 % účast na seminářích.  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede semináře, konzultuje, zkoušející 

Vyučující 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Učební úlohy ve výuce 
2. Materiální didaktické prostředky 
3. Projektování výuky 
4. Realizace výuky (motivace, vedení žáků, komunikace) 
5. Komunikace ve výuce  
6. Kázeň ve výuce 
7. Hodnocení ve výuce. Vymezení pojmu, význam, typy, formy hodnocení, se zaměřením na formativní, 

kriteriální a autentické hodnocení. Hodnotící rámec, hodnocení podle individuální vztahové normy. 
Hodnocení ve vztahu k výukovým cílům a individualizaci. 

8. Individualizace a diferenciace ve výuce, principy inkluzivního vzdělávání 
9. Klima třídy, podpora podnětného prostředí, zásady tvorby pravidel třídy a práce s pravidly třídy  
10. Mimoškolní prostředí 
11. Vztah rodiny a školy 
12. Alternativní a inovativní vzdělávací programy  
13. Inovativní vzdělávací programy (Kritické myšlení, Začít spolu, Tvořivá škola atd.). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Cangelosi, J. v S. (1994). Strategie řízení třídy. Praha: Portál.  

Kalhous, Z., Obst, O. a kol. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.  

Maňák, J., Švec, Vl. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.  

Petty, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.  

RVP ZV (aktuální verze).  

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada.  

Doporučená: 

Badegruber, B. (1994). Otevřené vyučování v 28 krocích. Praha: Portál.  



 

Franclová, M. (2012). Zahájení školní docházky. Praha: Grada.  

Hunterová, M. (1994). Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál.  

Kargerová, J., Krejčová, V. (2003). Vzdělávací program začít spolu. Metodický průvodce pro 1. stupeň základní 
školy. Praha: Portál.  

Komenský, J. A. (1951). Didaktické spisy. Praha: Dědictví Komenského.  

Komenský, J. A. Didaktika analytická (lib. vydání).  

Kret, E. (1995). Učíme se jinak. Praha: Portál.  

Kyriacou, Ch. (1996). Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál.  

Mareš, J., Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: MU.  

Matoušek, O. (1993). Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon.  

Pasch, M. a kol. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.  

Průcha, J. (1996). Alternativní školy. Praha, Portál.  

Průcha, J. (1996). Pedagogická evaluace. Brno: MU.  

Průcha, J. (1998). Učebnice. Brno: Paido.  

Rosická, Z. (2006). Malá didaktika činnostního učení. Brno: Tvořivá škola.  

Rutová, N. (ed.) (2003). Učím s radostí. Zkušenosti - lekce - projekty. Praha: Kritické myšlení. Step by Step ČR.  

Sitná, D. (2009). Metody aktivního vyučování. Praha: Portál.  

Spilková, V. a kol. (2007). Proměny primárního vzdělávání v České republice. Praha: Portál.  

Svobodová, J., Jůva, V. (1995). Alternativní školy. Brno: Paido.  

Tomková, A. (2007). Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Praha: PedF UK Praha.  

Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2. díl. Brno: Paido.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie pro učitele 1. stupně ZŠ II. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Psychologie pro učitele 1. stupně ZŠ I.  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní zapojení do diskusí v podobě prezentování vlastních názorů a postojů.  

Seminární práce v rozsahu 3 - 5 stran na téma „Já jako učitel“ 

Pokračování v čtenářském deníku (postřehy z odborné i neodborné literatury, včetně časopiseckých článků a 
filmů), aplikovatelné na problematiku primární školy v širokém kontextu studia (minimálně 5 zápisů). 

Závěrečné kolokvium. 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

(20 %) garantuje obsahovou náplň předmětu, realizuje vybrané přednášky 

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (20%), Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (80%) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je vybavit studenty teoretickými poznatky z psychologie, které se týkají širokého kontextu učitele 
1. stupně. Znamená to nabídnout poznatky z psychologie osobnosti, psychopatologie, pedagogické 
psychologie, které budou studentům předkládány v kontextu jejich budoucí profese a stanou se východiskem 
pro konkrétní vzorce chování a dovednosti. 

1. Mladá a střední dospělost – životní kontext učitele 
2. Osobnost učitele 1. stupně ZŠ   

a. psychické vlastnosti, rysy, silné stránky charakteru 
b. vědomosti a dovednosti,  
c. kompetence,  
d. altruismus a prosociální chování 
e. emoční inteligence 
f. učitel jako vzor žáků 

3. Autorita učitele - formální a neformální 
4. Postoje a očekávání učitele k žákům (Pygmalion vs. golem efekt, autoregulované učení) 
5. Komunikace, interakční styl a asertivita učitele 
6. Komunikace ve vztahu učitel vs. rodiče, učitel vs. žák/žáci, učitel vs. vedení školy 
7. Sebepojetí učitele, typologie učitelů 
8. Psychohygiena v životě učitele, posilování psychické odolnosti 
9. Autodiagnostika a diagnostika učitele 
10. Některé psychické a behaviorální poruchy (neurózy, patologie moci, psychózy, syndrom vyhoření, 

atd. 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Farková, M. (2009). Dospělost a její variabilita. Praha: Grada. 

Helus, Z. (2015). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. 

Holeček, V. (2014). Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada. 

Doporučená: 

Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P. (2003) Agrese, identita, osobnost. Tišnov: Sdružení Scan. 

Freiberg, J. H., Rogers, C. R. (1998). Sloboda učiť sa. Modra: PERSONA. 

Gordon, T. (2015). Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. 
Praha: Malvern. 

Hrabal, V., Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8. 

Hrabal, V., Pavelková, I., Man, F. (1989). Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN.  

Hřebíčková, M. (2011). Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, uplatnění. Praha: 
Grada. 

Jošt, J., Man, F., Nohavová, A. (2013). Podpora zdravého psychického vývoje: z aspektu dítěte a učitele. Praha: 
Eduko. 

Málková, G. (2009). Zprostředkované učení: jak učit žáky myslet a učit se. Praha: Portál. 

Mareš, J., Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita. 

Poláčková Šolcová, I. (2018). Emoce: regulace a vývoj v průběhu života: funkce a zákonitosti emocí, sociální a 
kulturní souvislosti, měření emocí. Praha: Grada. 

Rogers, C. R. (2015). Být sám sebou: terapeutův pohled na psychoterapii. Praha: Portál. 

Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. 
Praha: Portál. 

Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. 
Praha: Grada. 

Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada. 

Vališová, A. (2011). Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí. Praha: Karolinum. 

Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp. Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledů a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test (požadována je 80% úspěšnost v testu) 

Další požadavky na studenta: seminární práce na zadané téma a její prezentace v semináři 

Garant předmětu PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% podíl na výuce 

Vyučující 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciální pedagogikou jako vědním oborem a vymezit její 
interdisciplinární vztahy. Pozornost je věnována vývoji oboru, jeho současnému pojetí a možným 
perspektivám. Budou představeny cílové skupiny osob se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu 
oblasti péče, výchovy a podpory jejich vzdělávání a rozvoje. 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky: 

1. Speciální pedagogika – předmět, cíle, související vědní disciplíny, oborová terminologie, členění oboru, 
vývoj a trendy v oboru. 

2. Osobnost jedince s postižením, specifika jeho vývoje, proces socializace, rodina jedince s postižením. 
3. Základní metody speciální pedagogiky, komplexní rehabilitace. 
4. Systém péče o jedince s postižením v kontextu jednotlivých resortů a organizací (MPSV, MZ, MŠMT, 

neziskové organizace).  
5. Speciálněpedagogická diagnostika, obory participující na diagnostice (pedagogika, psychologie, 

medicínské obory). Poradenský systém, školský poradenský systém, platná legislativa. 
6. Žáci/studenti s vadami zraku  – speciálněpedagogický přístup. 
7. Žáci/studenti s tělesným postižením a zdravotním oslabením  – speciálněpedagogický přístup. 
8. Žáci/studenti s narušenou komunikační schopností a s SPU  – speciálněpedagogický přístup. 
9. Žáci/studenti s poruchami autistického spektra  – speciálněpedagogický přístup. 
10. Žáci/studenti s vadami sluchu  – speciálněpedagogický přístup. 
11. Žáci/studenti s mentálním a s kombinovaným postižením  – speciálněpedagogický přístup. 
12. Žáci/studenti s vadami zraku  – speciálněpedagogický přístup. 
13. Žáci/studenti s poruchami chování  – speciálněpedagogický přístup. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Fischer, S., Škoda, J., Svoboda, Z., & Zilcher, L. (2014). Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se 
specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha: 
Stanislav Juhaňák - Triton. 



 

Renotiérová, M., & Ludíková, L. (2006). Speciální pedagogika (4. vydání). Olomouc: Univerzita Palackého. 
(vybrané kapitoly) 

Slowík, J. (2016). Speciální pedagogika (2., aktualizované a doplněné vydání). Praha: Grada. (vybrané kapitoly) 

Valenta, M., Hutyrová, M., Langer, J., Ludíková, L., Mlčáková, R., & Müller, O., et al. (2014). Přehled speciální 
pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená: 

Anderlik, L. (2014). Cesta k inkluzi: úvahy z praxe a pro praxi. Praha: Triton. 

Bartoňová, M., & Vítková, M. (2016). Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v 
inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido. 

Hodkinson, A., & Vickerman, P. (c2009). Key issues in special educational needs and inclusion. Los Angeles: 
SAGE. 

Janderková, D. (2012). Speciální pedagogika v příbězích (kazuistikách). Brno: Mendelova univerzita v Brně. 

Šenkýřová, R. (2002). Úvod do základů terminologie pro speciální pedagogy. Brno: Masarykova univerzita Brno. 

Švamberk Šauerová, M., Špačková, K., & Nechlebová, E. (2012). Speciální pedagogika v praxi: diagnostika a 
současný systém péče, komunikace ve školní a rodinné edukaci, nápravné programy a pomůcky, edukační a 
relaxační techniky. Praha: Grada. 

Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese (Vyd. 4). Praha: Portál. 

Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štech, S. (2001). Psychologie handicapu. Praha: Karolinum. 

Valenta, M. (2015). Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

https://is.muni.cz/osoba/1615


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ III. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Pedagogika pro učitele II.  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce a její prezentace 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vyučující, hodnotí, uděluje zápočet 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Obsah seminářů: 

1. Učitel prvního stupně základní školy v pedagogických situacích, situační pojetí výchovy. 

Situace vytvářené v kontextu práce s žáky 

2. Komunikace se žáky, řešení konfliktů, konfliktních situací. 
3. Obranné mechanismy, mechanismy zpracování konfliktu. 

Situace ve spojení s třídou 

4. Třídnictví jako specifická role učitele, snaha o hlubší poznání žáka, třídy 
5. Praktická agenda třídního učitele, třídní rituály 
6. Třídnické hodiny a jejich vedení (i ve vztahu k prevenci negativních vztahů v kolektivu) 

Situace spojené s rodiči 

7. Komunikace s rodiči, sdělování informací, zjišťování informací o žákovi. 
8. Komunikace s rodiči – společné a individuální formy spolupráce 
9. Komunikace s rodiči – řešení problémů žáka,  
10. Rodiče z odlišného sociokulturního prostředí 

Situace spojené s týmem ve škole 

11. Učitel a asistent, komunikace v rámci školního poradenského pracoviště 
12. Učitel prezentující školu navenek, společenské akce, školní slavnosti, zahraniční partnerská setkání 
13. Prezentace studentů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Fisher, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 

Gillernová, I. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada. 

Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. 
Praha: Malvern. 



 

Doporučená: 

Auger, M. -T., Boucharlat, C. (2005). Učitel a problémový žák. Strategie pro řešení problémů s kázní a učením. 
Praha: Portál. 

Berger, E., Fuchs, H. (2009). Učíme děti učit se. Praktické využití poznatků o školní komunikaci, učení a 
prezentaci. Plzeň: Fraus. 

Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido. 

Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. Praha: Columbus. 

Kolář, Z., & Šikulová, R. (2007). Vyučování jako dialog. Praha: Grada. 

Kopřiva, P. et al. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála. 

Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: MU. 

Nehyba, J. et al. (2014). Reflexe mezi lavicemi a katedrou. Brno: Masarykova univerzita. 

Nelešovská, A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada. 

Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí. Praha: Portál. 

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 

Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. 

Wheelis, A. Naslouchání. Praha: Triton, 2003. 

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 PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Asistentská praxe 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích  

Garant předmětu Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů 

Vyučující 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Asistentská praxe nabízí studentovi dlouhodobější působení ve škole. Seminář k asistentské praxi je určen 
k přípravě na tento typ praxe, v rámci které student pracuje pod vedením učitele, kterému pomáhá při různých 
činnostech, jež souvisejí s pedagogickou praxí a vyplývají z ní. Student má tudíž možnost se díky této praxi 
dostat do běžných pedagogických situací, které souvisejí s dennodenní školní realitou.  

Vzhledem k činnostem, které studentům asistentská praxe umožňuje, jsou rozvíjeny a posilovány následující 
kompetence související s učitelskou profesí: oborově předmětová, didaktická, pedagogická, diagnostická a 
hodnotící, sociální, prosociální, manažerská, intervenční, komunikativní, osobnostní a osobnostně kultivující.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Nejsou definovány. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity:  Speciální pedagogika I (základy speciální pedagogiky) 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zk. Forma výuky Přednáška/seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška: písemná. 

Další požadavky na studenta: prezentace zadaného tématu v semináři. 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30%. 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (30%), PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. (70%) 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s jednotlivými obory speciální pedagogiky, s jejich terminologií, se 
základními poznatky o jednotlivých typech postižení a v obecné rovině s možnostmi a specifiky intervence – 
tj. diagnostiky, terapie a prevence. 

 

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Koncepce oboru surdopedie, základní terminologický aparát, klasifikace sluchových vad, důsledky 
sluchového postižení, diagnostika, terapie, systém vzdělávání jedinců se sluchovým postižením, 
legislativa vztahující se k osobám se sluchovým postižením. 

 Koncepce oboru tyflopedie, základní terminologický aparát, klasifikace zrakových vad, důsledky 
zrakového postižení, diagnostika, terapie, systém vzdělávání jedinců se zrakovým postižením, legislativa 
vztahující se k osobám se zrakovým postižením. 

 Koncepce oboru somatopedie, základní terminologický aparát, klasifikace somatických vad, důsledky 
tělesného postižení, diagnostika, terapie, systém vzdělávání jedinců s tělesným postižením, legislativa 
vztahující se k osobám s tělesným postižením. Jedinci s chronickým onemocněním. 

 Koncepce oboru psychopedie, základní terminologický aparát, klasifikace poruch intelektového vývoje, 
důsledky jednotlivých poruch, diagnostika, terapie, systém vzdělávání jedinců s poruchami intelektového 
vývoje, legislativa vztahující se k osobám s touto skupinou poruch. 

 Koncepce oboru logopedie, základní terminologický aparát, klasifikace vývojových a získaných forem 
NKS, jejich důsledky, diagnostika, terapie, systém vzdělávání jedinců s NKS, legislativa vztahující se 
k osobám s NKS. 

 Koncepce oboru etopedie, základní terminologický aparát, klasifikace poruch chování, důsledky poruch 
chování, diagnostika, terapie, systém vzdělávání jedinců s poruchami chování, legislativa vztahující se 
k osobám s poruchami chování. 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Renotiérová, M., & Ludíková, L. (2006). Speciální pedagogika (4. vydání). Olomouc: Univerzita Palackého. 

Vítková, M., & Bartoňová, M. (2016). Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk, 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita. (vybrané kapitoly) 

Doporučená: 

Bartoňová, M. (2013). Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním 
postižením. Brno: Masarykova univerzita. 

Fialová, I., Opatřilová, D., & Procházková, L. (2012). Somatopedie. Praha: Paido.  

Finková, D., Ludíková, L., & Růžičková, V. (2007). Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: 
Univerzita Palackého. 

Horáková, R. (2012). Sluchové postižení-úvod do surdopedie. Praha: Portál.  

Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a 

psychologická hlediska. Praha: Triton.  

Jucovičová, D., & Žáčková, H. (2014). Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál.  

Komorná, M. (2008). Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při 
výuce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.  

Lechta, V. (2005).  Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.  

Neubauer, K. a kol. (2018).  Kompendium klinické logopedie: diagnostika a terapike poruch komunikace. 
Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Valenta. M., Michalík. J., &  Lečbych, M. a kol. (2018). Mentální postižení. Praha: Grada Publishing.  

Vojtová, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva 
kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press. 

Vojtová, V. (2008). Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2., přeprac. a rozš. 
vyd. Brno: Masarykova univerzita.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  

https://is.muni.cz/osoba/1615
https://is.muni.cz/osoba/17410


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická psychologie 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Psychologie pro učitele 1. stupně ZŠ II.  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast ve výuce – zapojení do diskuzí, sdílení zážitků z praxe na škole.  

Seminární práce na téma pedagogické psychologie propojující teoretická východiska a zážitky z praxe na 
školách (formu volí student po dohodě s vyučujícím). 

Pokračování v čtenářském deníku (postřehy z odborné i neodborné literatury, včetně časopiseckých článků a 
filmů), aplikovatelné na problematiku primární školy v širokém kontextu studia (minimálně 5 zápisů). 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vyučující, hodnotí, uděluje zápočet.  

Vyučující 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je vybavit studenty vědomostmi nejen z pedagogické psychologie, které jsou v kontextu 
edukačního procesu v primární škole klíčové; na základě těchto vědomostí vytvářet u studentů některé 
důležité dovednosti. Každé téma je probíráno v kontextu osobnostního přístupu, 4 pilířů výchovy a vzdělávání 
(učit se poznávat, jednat, být spolu a být). 

1. Osobnostní přístup; inspirační zdroje současného pojetí edukace 
2. Socializace (primární x sekundární, sociální učení) 
3. Hodnocení a jeho podoby, sebehodnocení, odměny a tresty 
4. Interakce v edukačním procesu, sociální potřeby (rozvoj a kultivace) - afiliace, prestiže 
5. Motivace - poznávací, sociální, výkonová, zóna nejbližšího vývoje, práce s cíli, problematika naučené 

bezmoci 
6. Klima třídy, vliv učitele na jeho utváření, orientace na klima vs. orientace na výkon 
7. Rozvoj sebepojetí dětí; rozvoj emoční inteligence; rozvoj morálního usuzování, rozvoj resilience 
8. Práce s atribucemi - jako významný moment v primární škole 
9. Vliv očekávání učitele na žáka 
10. Výchovné styly; psychologická problematika individuálního přístupu, vedení k rozvoji autoregulovaného 

učení 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Helus, Z. (2015). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. 

Jedlička, R., Koťa J, Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. 
Praha: Grada. 

Doporučená: 

Bahbouh, R. (2018). Pohádka o ztracené krajině: psychologie sebekoučování. Praha: Qed Group. 



 

Čáp, D. (2011). Problémové situace v kolektivu: [materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ a 
SŠ. Praha: Raabe. 

Čáp, J., Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 

Čapek, R. (2014). Odměny a tresty ve školní praxi: kázeňské strategie, zásady odměňování a trestání, 
hodnocení a klasifikace, podpora a motivace žáků. Praha: Grada. 

Fontana, D. (2017). Sociální dovednosti v praxi. Praha: Portál. 

Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál. 

Franclová, M. (2013). Zahájení školní docházky: rozvíjející pojetí výuky - čtyři základní dimenze výchovy a 
vzdělávání, specifika motivace v první třídě ZŠ, práce učitele s motivací žáků, hodnocení a sebehodnocení 
dítěte a učitele. Praha: Grada. 

Freiberg, J. H., Rogers, C. R. (1998). Sloboda učiť sa. Modra: PERSONA. 

Gordon, T. (2015). Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. 
Praha: Malvern. 

Hrabal, V., Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. 

Hrabal, V., Pavelková, I., Man, F. (1989). Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN.  

Chvál, M. (2018). Na naší škole nám záleží: jak sledovat a hodnotit kvalitu školy. Praha: Portál. 

Jošt, J., Man, F., Nohavová, A. (2013). Podpora zdravého psychického vývoje: z aspektu dítěte a učitele. Praha: 
Eduko. 

Málková, G. (2009). Zprostředkované učení: jak učit žáky myslet a učit se. Praha: Portál. 

Kasíková, H. (2016). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál. 

Svoboda, J. Jochmannová, L. (2015). Krizové situace výchovy a výuky. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton. 

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k 
dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita. 

Šeďová, K. (2013). Humor ve škole. Brno: Masarykova univerzita. 

Šeďová, K., Švaříček, R., Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Speciální pedagogika I a II  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp. Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: písemný test 

Další požadavky na studenta: vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka se zvoleným typem 
postižení a jeho prezentace v semináři. 

Garant předmětu PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vyučuje 40 %, garantuje obsah předmětu a požadavky na studenty 

Vyučující 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. (40%), Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. (30%),  Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, 
Ph.D. (30%) 

Stručná anotace předmětu 

Anotace: 

Předmět si klade za cíl prohloubit a rozšířit poznatky ze základů speciální pedagogiky. Důraz bude kladen na 
vymezení specifik výchovy a vzdělávání jedinců s jednotlivými druhy postižení a to v kontextu podmínek 
inkluzivního vzdělávání.   

Hlavní témata předmětu po jednotlivých blocích výuky: 

 Žák se zrakovým postižením, specifika v edukačním procesu. Podpůrná opatření v oblasti organizace výuky, 
modifikace výukových metod a forem práce, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení, příprava na výuku, 
úprava prostředí, práce s třídním kolektivem. 

 Žák se sluchovým postižením, specifika v edukačním procesu. Podpůrná opatření v oblasti organizace 
výuky, modifikace výukových metod a forem práce, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení, příprava na 
výuku, úprava prostředí, práce s třídním kolektivem. 

 Žák s tělesným postižením a chronickým onemocněním, specifika v edukačním procesu. Podpůrná 
opatření v oblasti organizace výuky, modifikace výukových metod a forem práce, úpravy obsahu 
vzdělávání, hodnocení, příprava na výuku, úprava prostředí, práce s třídním kolektivem. 

 Žák s mentálním postižením, specifika v edukačním procesu. Podpůrná opatření v oblasti organizace výuky, 
modifikace výukových metod a forem práce, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení, příprava na výuku, 
úprava prostředí, práce s třídním kolektivem. 

 Žák s narušenou komunikační schopností, specifika v edukačním procesu. Podpůrná opatření v oblasti 
organizace výuky, modifikace výukových metod a forem práce, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení, 
příprava na výuku, úprava prostředí, práce s třídním kolektivem. 

 Žák s poruchami chování, specifika v edukačním procesu. Podpůrná opatření v oblasti organizace výuky, 
modifikace výukových metod a forem práce, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení, příprava na výuku, 
úprava prostředí, práce s třídním kolektivem. 

 Nadaný žák, specifika v edukačním procesu. Podpůrná opatření v oblasti organizace výuky, modifikace 
výukových metod a forem práce, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení, příprava na výuku, úprava 
prostředí, práce s třídním kolektivem. 



 

 Žák ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, specifika v edukačním procesu. Podpůrná opatření 
v oblasti organizace výuky, modifikace výukových metod a forem práce, úpravy obsahu vzdělávání, 
hodnocení, příprava na výuku, úprava prostředí, práce s třídním kolektivem. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Katalogy podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání dle jednotlivých typů postižení. 
Dostupné z: http://katalogpo.upol.cz/katalog-v-pdf/ 

Kol. autorů. (2015). Podpůrná opatření ve vzdělávání. Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Praha: 
Člověk v tísni o.p.s. Dostupné z: http://inkluze.upol.cz/ebooks/po-ve-vyuce/po-ve-vyuce.pdf 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném 
znění. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-
specialnimi-2 

Doporučená: 

Bittnerová, D. (2009). Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných: Případ SIM - Středisek integrace 
menšin. Praha: Ermat. 

Čadilová, V., & Žampachová, Z., a kol. (2012). Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Hamadová-Röderová, P. (2015).  Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně. (vybrané kapitoly) 

Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a 
psychologická hlediska. 2. doplněné vydání. Praha: Triton. 

Kaleja, M. (2013).  Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostravě, Pedagogická fakulta.  

Langer J., & Souralová, E. (2013). Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci.  

Lechta, V. a kol. (2005).  Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 

Ludíková, L. (2005).  Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Valenta, M., & Petráš, P. et al. (2012). Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita 
Palackého 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

http://inkluze.upol.cz/ebooks/po-ve-vyuce/po-ve-vyuce.pdf
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Práce s žáky s poruchami chování  

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

-  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Studenti v hodině představí zvolený typ preventivního programu.  

Garant předmětu Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vyučující, hodnotí, uděluje zápočet. 

Vyučující 

Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci studijního předmětu se budeme věnovat problémovému chování ve školní třídě. Především se 
zaměříme na 1. stupeň ZŠ. Studenti se seznámí s tím, jak mohou problémy s chováním vznikat, vyvíjet se, a jak 
s nimi mohou v rámci školní třídy pracovat. Po absolvování předmětu budou schopni identifikovat a následně 
řešit problémové chování ve škole. V neposlední řadě bude představena struktura poradenských služeb, 
především Školních poradenských pracovišť a Školských poradenských zařízení, institucionální péče 
(Diagnostické ústavy, DDŠ apod.).  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Říčan, P., Krejčířová, D. (1997). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada.  

Bendl, S. (2003). Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV.  

Train, A. (2001). Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál.   

Janošová, P. (2011). Šikana a vyčleňování žáků na základní škole. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 
Centrum dalšího vzdělávání. 

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany. Praha, 
Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Inkluzivní didaktika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Speciální pedagogika I. a II. 

Korekvizita: Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Požadavky: 

Aktivní účast na seminářích 

Průběžné plnění seminárních úkolů 

Garant předmětu Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře, hodnotí, uděluje zápočet. 

Vyučující 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

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

Inkluzivní pedagogika jako vzdělávací (edukační) koncept 
Základní vymezení inkluzivní didaktiky  
Jednotliví činitelé inkluzivní edukace (žák, učitel, další  
pedagogičtí pracovníci) 
Didaktické zásady inkluzivní edukace 
Formy a metody inkluzivní edukace 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Lechta, V. a kol. (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál. 

Kalhous, Z., Obst, O. a kol. (2009). Školní didaktika. Praha: Portál. 

Doporučená: 

Zichr, L., Svoboda, Z. (2019), Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 

Bartoňová, M., Vítková, M. a kol. (2016). Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: Masarykova univerzita. 

Hájková, V., Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  



 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodologie výzkumu, akční výzkum 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast, písemný úkol (koncepce vlastního výzkumného plánu) 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vyučující 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je zajistit studentům základní přehled v oblasti výzkumné teorie a praxe, metodologických 
postupů a formulace výsledků, včetně práce s nimi a jejich korektní zařazení do kvalifikační práce.  
Základními tématy jsou: 
1. Specifika společensko-vědního výzkumu 
2. Výzkumný problém, cíle, výzkumné otázky a hypotézy, kritéria vědeckého zkoumání 
3. Kvantitativní a kvalitativní výzkum 
4. Výzkumná etika 
5. Výzkumný plán, metody, vzorek 
6. Realizace výzkumu, vyhodnocení a interpretace dat 
7. Publikace výstupů, formulace odborného textu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Dostál, D. (2016). Statistické metody v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál. 

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. 

Ježek, S., Vaculík, M., & Wortner, V. (2006). Základní pojmy z metodologie psychologie. Definice a vysvětlení. 
Brno: FSS MU. 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktické praktikum 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Praxe oborově-didaktická I. - II. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Rozbor dvou vyučovacích hodin z didaktického hlediska – kolokvium (písemné zpracování součástí portfolia). 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Během seminářů studenti didakticky reflektují oborově-didaktickou praxi. 

1. Profesní vidění. 

2. Profesní vědění. 

3. Reflexe a sebereflexe. 

4. Práce s deníkem praxe. 

5. Didaktické otázky.  

6. Problematika pedagogických cílů v praxi. 

7. Didaktické zásady. 

8. Organizační formy. 

9. Výukové metody. 

10. Pomůcky. 

11. – 12. Hodnocení. 

13. Sebereflexe oborově-didaktické praxe II. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál. 

Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál. 

Strarý, K., & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.  

Vališová, A., & Kasíková, H. (2010). Pedagogika pro učitele. Praha: Portál. 

Doporučená: 

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika. Praha: Portál. 

Ginnis, P. (2019). Efektivní výukové nástroje pro učitele. Praha: Universum. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická diagnostika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Psychologie pro učitele I., II.; Speciální pedagogika 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích; vlastní diagnostická činnost (vypracování 3 
diagnostických materiálů); studium povinné literatury 

Ověření studijních výsledků: písemná zkouška; ústní zkouška; analýza výkonů studenta (vyhodnocené 
diagnostické materiály); rozhovor 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

(20 %) garantuje obsahovou náplň předmětu, realizuje vybrané přednášky  

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (20%), Marie Najmonová, Ph.D. (80 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozvoj pedagogicko-diagnostických kompetencí studentů učitelství 1. stupně. Zabývá se 
otázkami hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu v souvislosti s jeho podmínkami, průběhem a výsledky a 
je zaměřen na metody umožňující diagnostiku aktuální úrovně žáka (žáků, třídy), odhadu možného vývoje 
žáka (pedagogická prognóza) a s tím související intervenci.  

Hlavní témata: 

1. Význam pedagogické diagnostiky vzhledem k edukačnímu procesu  
2. Východiska vývojové psychologie a speciální pedagogiky pro pedagogickou diagnostiku 
3. Metodologická východiska a metody pedagogické diagnostiky (etické zásady používání diagn. metod) 
4. Žák jako struktura dispozic 
5. Školní zralost a její diagnostika 
6. Diagnostika žáků se SVP 
7. Diagnostika sociálních vztahů (sociometrie) 
8. Klima školní třídy (diagnostika, intervence) 
9. Rodinné prostředí žáka a jeho diagnostika 
10. Projektivní diagnostické metody 
11. Tvorba PLPP a IVP v souvislosti s pedagogickou diagnostikou žáka 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní: 

Mertin, V., Krejčová, L. (2016). Metody a postupy poznávání žáka – pedagogická diagnostika. Praha: Wolters 
Kluwer. 

Dvořáková, M. (2000). Pedagogicko psychologická diagnostika I. České Budějovice: PFJU. 
Dvořáková, M. (1999). Pedagogicko psychologická diagnostika II. České Budějovice: PFJU. 

Vágnerová, M. (1999, 2000, 2012). Vývojová psychologie.  



 

 

Doporučená: 
Bednářová, J., Šmardová, V. (2010). Školní zralost. Brno: Computer Press. 

Bendl, S. (2011). Školní kázeň v teorii a praxi. Praha: Triton. 

Cognnet, G. (2013). Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál. 

Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada. 

Helus, Z. (2007). Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada. 

Knotová, D. a kol. (2014). Školní poradenství. Praha: Grada. 

Lechta, V. a kol. (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Práce se třídou a utváření třídního klimatu 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: praxe oborově didaktické 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, reflexe.  

Garant předmětu doc. PhDr. M. Vítečková, Ph. D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

20 % 

Vyučující 

doc. PhDr. M. Vítečková, Ph. D. (20 %), Mgr. Jan Hynek (80 %) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz má za úkol seznámit studenty se základy práce se třídou, s vlastním sebeobrazem a s ostatními subjekty 
ve školním prostředí (učitelé, žáci, rodiče, PPP, OSPOD apod.) Práce s třídou není ohraničena pouze edukační 
jednotkou, ale existují určité přesahy, které citelně ovlivňují vlastní dění ve třídě. Cílem je tedy pochopit, že 
práce s třídou je systematická činnost, která je součástí vyučovacího procesu v celé jeho šířce – od nulté hodiny 
po polední přestávku. 

 

Koncepce kurzu je rozdělena do tří základních bloků a to 1. Diagnostika a její využití, 2. Pedagogická komunikace 
a práce s třídou a 3. Práce pedagoga při řešení krize. Zmíněné bloky provází účastníka prvotním začleněním 
jednotlivých žáků do určených sociometrických pozic v sociální skupině, využití různých druhů diagnostiky pro 
práci s kolektivem, stanovení úrovně třídního klimatu, možnost použití různých technik a her k zlepšení či 
posílení jednotlivých vazeb ve třídě, až po základní práci s krizí ve třídě, tedy intervenční činnosti v kombinaci 
s ostatními participanty.    

 

Obsahem kurzu budou tato aktuální pedagogická témata: 

1. Vývojové fáze koheze třídy a diagnostická mapa třídního kolektivu 
2. Sociometrie ve školní třídě – benefity a rizika 
3. Managerské dovednosti učitele a jejich vliv na třídní kolektiv 
4. Pedagogická komunikace učitele s žáky  
5. Třídnické hodiny jako forma prevence rizikového chování 
6. Základní druhy patologie třídy a její řešení 
7. Rizikové chování žáků a jejich vliv na pedagoga 
8. Třída v krizi a včasná intervence pedagoga 
9. Základní participující subjekty ve školském systému (OSPOD, SPC, SVP, PPP) 
10. Komunikace s rodiči 
11. Nespecifická prevence – možnost utváření školního klimatu 
12. Začínající učitel a třídnictví 
13. Sebereflexe učitele a psychohygiena ve vztahu k práci 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Auger, M. - T., & Boucharlat, C. (2005). Učitel a problémový žák. Strategie pro řešení problémů s kázní a 
učením. Praha: Portál. 

Berne, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál. 

Ciklová, K. (2014). Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu. Ostrava: EkonomPress. 

Dubec, M. (2007). Třídnické hodiny. Praha: Projekt Odyssea. 

Křoustková Moravcová, I. (2014). Sociální a pedagogická komunikace. Úvod do problematiky. Hradec Králové: 
Gaudeamus. 

Martínek, Z. (2009). Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada Publishing a.s. 

Nehyba, J. et al. (2014). Reflexe mezi lavicemi a katedrou. Brno: Masarykova univerzita. 

Procházka, M. (2019). Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: PASPARTA Publishing s.r.o. 

Skácelová, L. (2012) Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Klinika adiktologie UK. 

Svatoš, T. (2009). Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace: teoretická minima a praktické náměty. 
Hradec Králové: Gaudeamus. 

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 

Vlčková, K. et al. (2015). Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 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 Profesní identita učitele 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

-  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích, úvahy, eseje, reflexe, zápisky, poznámky v rozmanitém 
rozsahu i formě (na základě domluvy s vyučujícím) na jednotlivá témata. 

Systematické pozorování studenta 

Garant předmětu doc. PhDr. M. Vítečková, Ph. D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře, hodnotí studenty, uděluje zápočet 

Vyučující 

doc. PhDr. M. Vítečková, Ph. D. (20 %), Mgr. Klára Kováčová (80 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozvoj a kultivace žádoucích postojů a hodnot studenta učitelství v souladu s potřebami 
vykonávání učitelské profese. Student si má uvědomit své silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v 
kontextu studia učitelství. Po absolvování předmětu bude student schopen objektivního sebehodnocení, 
sebereflexe v roli učitele. 

 

Náplň předmětu: 
1. Kdo je učitel? (dobrý x špatný učitel, etika v práci učitele, osobní x profesní přístup) 
2. Kdo jsem já? (hodnotový systém, životní zásady, životní filosofie) 
3. Na co jako učitel budu klást důraz? (vědomosti, dovednosti, návyky, postoje, hodnoty; spolupráce a 

respektování rodin žáků) 
4. Můj pohled na učitele; jak chci, aby bylo nahlíženo na mě jako na učitele 
5. Průřezová témata - ujasnění si vlastní pozice, vlastních postojů; psychologické kontexty 

a. Osobnostní a sociální výchova 
b. Environmentální výchova 
c. Výchova demokratického občana 
d. Multikulturní výchova 
e. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
f. Mediální výchova 
g. Moje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v kontextu studia učitelství 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (v aktuálním znění), MŠMT. 

Key competences for lifelong learning, European Union, 2019. doi: 10.2766/569540 

Národní program rozvoje vzdělávání v české republice: Bílá kniha. Praha : Tauris, 2001, s. 51- 81. ISBN 80-211-
0372-8.  



 

Kratochvílová, Jana; Horká, Hana; Chaloupková, Lucie. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 
1. stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 

Tomková, Anna, et al. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnotící arch. Praha: Národní ústav 
pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 

Doporučená: 

Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 4. Přeložil Dominik Dvořák, 
přeložil Milan Koldinský. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9. 

Vališová, Alena. Jak získat, udržet a neztrácet autoritu. Praha: Grada, 2008. Psychologie pro každého. ISBN 
978-80-247-2282-5. 

Dweck, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Vydání 
druhé, aktualizované. Přeložil Kateřina Ešnerová. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Žádná velká věda. ISBN 
978-80-7555-032-3.  

Seligman, Martin E. P. Vzkvétání: nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. V Brně: Jan Melvil, 2014. 
Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-95-0. 

Švaříček, Roman, et al. Zlomové události při vytváření profesní identity učitele. Pedagogika. sk, 2011, 4: 247-
274. 

a další dle vlastního výběru studentů, vzájemná doporučení. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogická reflexe 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Průběžná praxe I., II., III. 

Korekvizity: Týdenní pedagogicko-psychologická praxe  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Požadavky: aktivní účast na seminářích. Předložení deníku praxe. 

Seminární práce: Analýza pedagogické situace (výběr situace z dosavadní konané praxe). 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře. 

Vyučující 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph. D. (20 %), Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.  (80 %) 

Stručná anotace předmětu 

Reflexe dosavadních zkušeností studentů z praxí v souvislosti s teoretickými znalostmi. Rozbor pedagogických 
situací vybraných z dosavadní konané praxe, nácvik sebereflexe s ohledem na pedagogické situace.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Hrabal., V., &  Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.  
Korthagen, F. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.  
Doporučená literatura: 
Hendrick, C., & Macpherson, R. (2019). Co funguje ve třídě? Most mezi výzkumem a praxí. Praha: Universum. 
Langová, M.  (1992). Učitel v pedagogických situacích: kapitoly ze sociální pedagogické psychologie. 1. Praha: 
Karolinum. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praktická agenda budoucího učitele 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce – reflexe získaných zkušeností, dovedností, znalostí (výstup do portfolia). 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře 

 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci předmětu jsou studenti seznamováni s veškerými právními normami a pedagogickou dokumentací, se 
kterými přichází učitel 1. st. ZŠ v rámci své praxe do styku. Prakticky pracují s těmito dokumenty, dále s IVP a 
slovním hodnocením. Jsou jim představeny učebnice, jejich aktuální nabídka. Během seminářů navštíví 
málotřídní a waldorfskou školu, speciální školy a diagnostický ústav. Předmět rozšiřuje vhled do aktuální situace 
v pojetí a realizaci kurikula 1. stupně ZŠ. Dalším cílem je informovat o aktuálních otázkách ve výchovně 
vzdělávacím procesu na 1. st. ZŠ – pojetí žáka, inovativní snahy v oblasti metod a forem výuky, alternativní 
směry. Během seminářů proběhne diskuze nad tématy, které si studenti sami zvolí, beseda se zaměstnancem 
ČŠI, zástupcem vedení ZŠ a seznámení s grantovou problematikou. 

Studenti získají přehled o pedagogické dokumentaci, učebnicích, se kterými přichází učitel 1. st. ZŠ v rámci své 
praxe do styku. Dále o speciálních zařízeních spolupracujících se základní školou a právním normami. 

1. - 2. Pedagogická dokumentace na 1. st. ZŠ a právní normy. 

3. - 4. Slovní hodnocení, IVP a spolupráce učitele se SPC, SVP. 

5. - 6. Učebnice a pracovní listy pro 1. st. ZŠ. 

7. Diskuze se zaměstnancem ČŠI. 

8. Diskuze se zástupcem vedení ZŠ a seznámení s grantovou problematikou. 

9. - 12. Návštěva malotřídní a waldorfské školy, speciálních škol a diagnostického ústavu. 

13. Reflexe na základě exkurzí a diskuze nad aktuálními tématy. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online]. MŠMT, 2006 - 2019. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/. 

 

 



 

Doporučená: 

Česká školní inspekce. [online]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/. 

Metodický portál RVP. [online]. Dostupné z: http://www.rvp.cz/. 

Průcha, J. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

http://www.rvp.cz/


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Uvádění začínajícího učitele do praxe 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Učitelské praktikum 

Korekvizity: Praxe začínajícího učitele 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce Ohlédnutí za pregraduální přípravou, můj profesní vývoj (rozsah min. 3 str., výstup do 
portfolia). 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je připravit studenty na plynulý přechod do praxe, akcelerovat jejich vstup do profese v roli 
začínajícího učitele, definovat první kroky učitele a namotivovat je pro samotnou profesi. Smyslem předmětu 
je propojení teoretických poznatků přímo v praxi, reflexe jednotlivých níže uvedených témat v kontextu Praxe 
začínajícího učitele. 

1. Analýza potřeb studentů před přechodem do praxe, identifikace slabých míst. 

2. Osobnostní a sociální kompetence začínajícího učitele. 

3. Začínající učitel, jeho potřeby, uvádění do praxe. 

4. Role začínajícího, uvádějícího učitele. 

5. Aktuální legislativa a dokumentace vztahující se k profesi učitele. 

6. Pedagogická diagnostika jako východisko pro poznávání žáka, třídy a rodičů. 

7. Prosazování změn, inovací ve škole – začínající učitel versus učitelský sbor. 

8. Začínající učitel a kázeň, práce s pravidly ve třídě. 

9. Komunikace učitel – žák – rodič a vedení rodičovské schůzky, setkání s rodiči. 

10. Aktuální trendy ve vzdělávání žáků se SVP. 

11. Stínování práce začínajícího učitele. 

12. Stínování práce začínajícího učitele. 

13. Reflexe a sebereflexe učitele. 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., … Ježek, S. (2017). Chtějí zůstat nebo 
odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita. 

Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido. 

Doporučená:  

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

Janík, T. et al. (2017). Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, 
67 (1), 4–26. 

Kratochvílová, J., Horká, H., & Škarková, L. (2015). Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. 
stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita. 

Podlahová, L. (2004). První kroky učitele. Praha: Triton. 

Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: Paido. 

Švec, V. (1997). Sebereflexe jako nástroj profesionálního (sebe)rozvíjení začínajících učitelů. Pedagogická 
orientace. 3, 2–13.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflektivní seminář 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Souvislá pedagogická praxe 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích, vedení deníku praxe 

Ověření studijních výsledků: rozhovor, deník praxe, písemná reflexe souvislé praxe (výstup do portfolia) 

Garant předmětu Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře. 

Vyučující 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.  (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je reflektovat souvislou pedagogickou praxi studenta, jejímž cílem je využití teoretických 
didaktických znalostí v rámci dlouhodobější praxe, seznámení se s vyučovacími metodami a dennodenní 
školní realitou.    

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Hrabal., V., &  Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.  
Švec, V. a kol. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU. 
Doporučená: 
Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál. 
Spilková, V., & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova. 
Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická 
fakulta UK. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristiky studijních předmětů Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

 

Předměty praxe ve vazbě na pedagogicko-psychologický základ s učitelskou propedeutikou 
a oborové didaktiky 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná praxe I. 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Úvod do pedagogiky a psychologie, Úvod do studia. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výstup do portfolia: Analýza a rozbor nashromážděných dat dle zadaných témat na základě pozorování 
vyučování a rozhovoru s učitelem.  

Záznamy v pedagogickém deníku, kolokvium. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Obsahové zaměření praxe 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Absolvování 28 hod. pedagogické praxe ve formě náslechů na vybrané základní škole (2 hod./týden). 

Náplní této didaktické praxe, která v programu učitelství pro primární vzdělávání představuje praxi úvodní, je 
pedagogické pozorování výuky ve třídách 1. stupně ZŠ. Posluchači plní předem zadané a tematicky vymezené 
úkoly. Ty jsou rozdílné v jednotlivých třídách a odrážejí specifika jednotlivých ročníků 1. stupně ZŠ. Studenti by 
si měli osvojit metodu pedagogického pozorování výuky. Poznatky z této praxe jsou dále využívány ve výuce 
těchto předmětů: Úvod do pedagogiky a psychologie, Úvod do studia. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 
Korthagen, F. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.  
Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 
Doporučená  
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada.  
Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál. 
Spilková, V., & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: UK v Praze. 
Spilková, V., & Vašutová, J. et al. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: UK 
v Praze. 
Švec, V. a kol. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU. 
Píšová, M., & Duschinská, K. et al. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: UK v Praze. 
Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická 
fakulta UK.Doporučená literatura:  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná praxe II. 

Typ předmětu Povinný dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Pedagogika pro učitele I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Záznamy v pedagogickém deníku ve stanovené struktuře (popis a rozbor průběhu 14 hodin).  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Obsahové zaměření praxe, monitorování průběhu praxe, udělování 
zápočtu.  

Vyučující 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Absolvování 28 hod. pedagogické praxe ve formě náslechů na vybrané základní škole (2 hod./týden). 

Východiskem praxe je zaměřené pedagogické pozorování výuky na 1. stupni ZŠ. Posluchači plní předem zadané 
a tematicky vymezené úkoly v návaznosti na témata probíraná v předmětu Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ 
I.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál. 

Doporučená: 

Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 

Švec, V. a kol. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná praxe III. 

Typ předmětu Povinný dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ II. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Záznamy v pedagogickém deníku ve stanovené struktuře (popis a rozbor průběhu 14 hodin).  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Obsahové zaměření praxe, monitorování průběhu praxe, udělování 
zápočtu.  

Vyučující 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Absolvování 28 hod. pedagogické praxe ve formě náslechů na vybrané základní škole (2 hod./týden). 

Východiskem praxe je zaměřené pedagogické pozorování výuky na 1. stupni ZŠ. Posluchači plní předem zadané 
a tematicky vymezené úkoly v návaznosti na témata probíraná v předmětu Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ 
II.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál. 

Doporučená: 

Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 

Švec, V. a kol. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská praxe  

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Seminář k asistentské praxi 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Obsahové zaměření praxe, supervize, udělování zápočtů 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Asistentská praxe nabízí studentovi dlouhodobější působení ve škole. Student pracuje pod vedením učitele, 
kterému pomáhá při různých činnostech, jež souvisejí s pedagogickou praxí a vyplývají z ní. Student má tudíž 
možnost se díky této praxi dostat do běžných pedagogických situací, které souvisejí s dennodenní školní 
realitou. Jsou rozvíjeny a posilovány kompetence budoucích učitelů (oborově didaktická, pedagogická, 
diagnostická a hodnotící, sociální, manažerská, intervenční, komunikativní, osobnostní a osobnostně 
kultivující).  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada.  
Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 
Doporučená: 
Kyriacou, Ch. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.  
Petty, G. (1996).  Moderní vyučování. Praha: Portál. 
Podlahová, L. (2004). První kroky učitele. 1. Praha: Triton. 
Spilková, V., & Vašutová, J. et al. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: 
Univerzita Karlova. 
Spilková, V. & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova.  
Vašutová, J. (2007). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/30.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/30.html


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe oborově-didaktická I. 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápis do deníku praxe a rozbor výstupů. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Stanovuje obsah praxe, monitoruje organizační zajištění jednotlivými 
oborovými didaktiky.  

Vyučující 

Oboroví didaktici (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem praxe oborově-didaktické I. je umožnění studentům náslechů a výstupů v předmětech učebního plánu 
1. stupně ZŠ. Praxe navazuje na oborové didaktiky.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 
Korthagen, F. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.  
Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 
Doporučená  
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada.  
Spilková, V., & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: UK v Praze. 
Spilková, V., & Vašutová, J. et al. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: UK 
v Praze. 
Píšová, M., & Duschinská, K. et al. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: UK v Praze.  
Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická 
fakulta UK. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe oborově-didaktická II. 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápis do deníku praxe a rozbor výstupů. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Stanovuje obsah praxe, monitoruje organizační zajištění jednotlivými 
oborovými didaktiky 

Vyučující 

Oboroví didaktici (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem praxe oborově-didaktické I. je umožnění studentům náslechů a výstupů v předmětech učebního plánu 
1. stupně ZŠ. Praxe navazuje na oborové didaktiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 
Korthagen, F. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.  
Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 
Doporučená  
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada.  
Spilková, V., & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: UK v Praze. 
Spilková, V., & Vašutová, J. et al. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: UK 
v Praze. 
Píšová, M., & Duschinská, K. et al. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: UK v Praze.  

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická 
fakulta UK. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe oborově-didaktická III. 

Typ předmětu Povinný dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápis do deníku praxe a rozbor výstupů. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Stanovuje obsah praxe, monitoruje organizační zajištění jednotlivými 
oborovými didaktiky. 

Vyučující 

Oboroví didaktici (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem praxe oborově-didaktické III. je příprava, realizace a reflexe vlastních výstupů studentů v předmětech 
učebního plánu 1. stupně ZŠ.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 
Korthagen, F. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.  
Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 
Doporučená  
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada.  
Spilková, V., & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: UK v Praze. 
Spilková, V., & Vašutová, J. et al. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: UK 
v Praze. 
Píšová, M., & Duschinská, K. et al. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: UK v Praze.  

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická 
fakulta UK. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Týdenní pedagogicko-psychologická praxe I. 

Typ předmětu Povinný dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu týden kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Pedagogická diagnostika, Profesní identita učitele 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student si povede podrobný deník praxe, zachycující pozorování dění ve výuce a ve třídě.  

Podrobně popíše konkrétní náročnou situaci, kterou učitel řešil (nemusí jít o situaci ve výuce, ale třeba o 
konflikt s kolegou či rodičem žáka). V následujícím rozboru bude student věnovat pozornost nárokům, které 
jsou na učitele kladeny.  

Vypracuje dílčí kazuistiku žáka, který má výukové problémy.  

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Stanoví obsah předmětu, hodnotí průběh praxe se zapojenými učiteli 
cvičných škol. 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D., učitelé cvičných škol (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Náplní této souvislé týdenní praxe je pozorování práce učitele se třídou i jednotlivci, ale i jeho dalších 
povinností.  

Student si vede podrobný deník průběžného pozorování, na jehož základě si prohlubuje poznatky a 
dovednosti získávané v předmětech Pedagogická diagnostika a Profesní identita učitele.  

Zaměří se na sledování požadavků, které jsou na učitele kladeny, jeho role a kompetence, které v nich 
uplatňuje. Toto pozorování následně shrne v práci, doplní hodnocením a vlastní sebereflexí. 

Dále sleduje potřeby a výkony jednotlivých žáků. Vytvoří dílčí případovou studii jednoho dítěte s výukovými 
obtížemi. V ní uplatní postupy pedagogické diagnostiky - bude sledovat jeho výkony, analyzovat chyby a 
zamyslí se nad příčinami potíží žáka a možnostmi řešení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná  

Hrabal., V., Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.  

Kyriacou, Ch. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.  

Hrabal, V., Hrabal, V. (2002). Diagnostika: pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do 
diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum. 

Doporučená 

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k 
dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita. 

Švec, V. a kol. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU. 

Kolář, Z., Vališová, A. (2009). Analýza vyučování. Praha: Grada.  



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe oborově-didaktická IV. 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápis do deníku praxe a rozbor výstupů. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Stanovuje obsah praxe, monitoruje organizační zajištění jednotlivými 
oborovými didaktiky. 

Vyučující 

Oboroví didaktici (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem praxe oborově-didaktické IV. je příprava, realizace a reflexe vlastních výstupů studentů v předmětech 
učebního plánu 1. stupně ZŠ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 
Korthagen, F. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.  
Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI. 
Doporučená  
Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada.  
Spilková, V., & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: UK v Praze. 
Spilková, V., & Vašutová, J. et al. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: UK 
v Praze. 
Píšová, M., & Duschinská, K. et al. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: UK v Praze.  

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická 
fakulta UK. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Týdenní pedagogicko-psychologická praxe II. 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu Týden kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Učitelské praktikum 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student si povede na základě svého pozorování deník praxe. Vypracuje analýzu pedagogické situace, v níž 
bude věnovat pozornost řešení výchovných problémů. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Stanoví obsah a úkoly praxe, provádí supervizi, hodnotí průběh praxe 
studentů se zapojenými učiteli cvičných škol. 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D., učitelé škol, kde praxe probíhá (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci týdenní souvislé praxe student zaměří svou pozornost na chování žáků ve výuce i o přestávkách a na 
vztahy mezi dětmi i vztah mezi třídou a učitelem. Prohlubuje tak poznatky a dovednosti získávané v předmětu 
Výchovné činnosti učitele.  

V souvislosti s předmětem Učitelské praktikum s učitelem nahlédne do administrativní práce učitelů a 
seznámí se s dostupnou školní dokumentací.  

Na základě svého pozorování následně vypracuje analýzu pedagogické situace zaměřené na výchovné 
problémy. Tedy popíše konkrétní situaci a chování aktérů v ní. Pojmenuje hlavní problém, který bude dále 
nahlížet z perspektiv různých teorií a následně navrhne možná řešení. Součástí bude i vlastní sebereflexe 
k danému tématu.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Krejčová, L., Mertin, V., Bučilová Kadlecová, J. (2010). Pedagogická intervence u žáků ZŠ: výklad je zpracován k 
právnímu stavu ke dni 31. 10. 2010. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 

Holeček, v. (2014). Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada. 

Tankersley, D. (2011). Kompetentní učitel 21. století: mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Praha: Step by 
step Česká republika. 

Doporučená:  

Podlahová, L. (2004). První kroky učitele. Praha: Triton.  

Vogel, W. (2009). Jak se učí učitelé?: tipy a triky pro každodenní život učitelů. Plzeň: Fraus.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe začínajícího učitele 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Asistentská praxe, Učitelské praktikum. 

Korekvizity: Uvádění do praxe začínajícího učitele.  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Absolvování 28 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané základní škole (2hod./týden). 

Výstup do portfolia: Analýza a rozbor nashromážděných dat dle zadaných témat na základě pozorování 
vyučování a rozhovoru s učitelem.  

Záznamy v pedagogickém deníku, kolokvium. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garantování průběhu praxe, reflexe a evaluace praxe se zapojenými učiteli 
cvičných škol. 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., učitelé škol, kde praxe probíhá (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Praxe začínajícího učitele bude realizována jako párová výuka jeden den v týdnu na 1. stupni vybrané základní 
školy. Posluchači současně plní předem zadané a tematicky vymezené úkoly. Poznatky z této praxe jsou dále 
využívány v předmětu Uvádění do praxe začínajícího učitele. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená literatura:  

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

Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., … Ježek, S. (2017). Chtějí zůstat nebo 
odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita. 

Janík, T. et al. (2017). Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, 
67 (1), 4–26. 

Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Kratochvílová, J., Horká, H., & Škarková, L. (2015). Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. 
stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita. 

Podlahová, L. (2004). První kroky učitele. Praha: Triton. 

Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: Paido. 

Švec, V. (1997). Sebereflexe jako nástroj profesionálního (sebe)rozvíjení začínajících učitelů. Pedagogická 
orientace. 3, 2–13.  

Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

5/LS 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Praxe začínajícího učitele 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student si povede deník praxe – každodenní záznam zásadních událostí, vlastní přípravy a reflexe jejich 
realizace s případnými revizemi příprav. Zachycuje náročné situace, v nich byl aktérem. Tento materiál přináší 
do Reflektivního semináře. 

Garant předmětu Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Stanoví obsah předmětu a požadavky na udělení zápočtu, supervize, 
mentorská komunikace se zapojenými učiteli škol, uděluje zápočty 

Vyučující 

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.; učitelé škol, kde praxe probíhá (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci souvislé praxe student vede výuku. Proto věnuje velkou pozornost přípravám, jejich zpětným reflexím 
a revizím.  
Ověřuje si, nakolik dovede v praxi uplatnit poznatky a dovednosti získané předchozím studiem.  
Sleduje také vlastní prožívání, jaké situace jsou pro něj osobně nejnáročnější? Aplikuje své poznatky a 
dovednosti psychohygieny, pracuje se svými zdroji.  
Konzultuje s učiteli na dané ZŠ, ale i s vyučujícími na PF JU.  
Vypracuje analýzu pedagogické situace, v níž jednal v roli učitele. Popíše konkrétní situaci a chování aktérů 
v ní. Reflektuje své pocity, uvědomí si, jaké zkušenosti s podobnými situacemi má. Pojmenuje hlavní problém, 
který bude dále nahlížet z perspektiv různých teorií a následně navrhne možná řešení.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Holeček, v. (2014). Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada. 

Hrabal., V., Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.  

Kyriacou, Ch. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.  

Doporučená: 

Podlahová, L. (2004). První kroky učitele. Praha: Triton.  

Vogel, W. (2009). Jak se učí učitelé?: tipy a triky pro každodenní život učitelů. Plzeň: Fraus.  

Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

 

 

 

Charakteristiky studijních předmětů Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

 

 

Povinně volitelné předměty pedagogicko-psychologického základu 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychohygiena 

Typ předmětu Povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ověření výsledků studentů bude prováděno formou brainstormingu, hraním rolí, sebezkušenostním 
dotazníkem a prezentací k danému tématu. Je požadována aktivní docházka na semináře. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vyučující 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Studentům jsou prezentovány a nabízeny formy pozitivního zvládání problémů. Učí se hledat příčiny úspěchu 
i neúspěchu. Jsou nabízeny možnosti změn a jiných forem životního stylu. Studenti si mají možnosti zhodnotit 
vlastní životní role a cíle, zjistit, jak zvládat konfliktní, stresové jinak nestandardní situace v jejich věkové 
kategorii. Dále jakým způsobem momentálně dané situace zvládají. 

Témata:  

Životní role (hodnoty, cíle). 

Konfliktní životní situace, možnosti předcházení stresu a formy zvládání stresu (relaxační techniky). 

Komunikace (vliv verbálního a neverbálního stylu), asertivita. 

Podmínky a zásady efektivní zdravé životosprávy (režim práce a odpočinku, hospodaření s časem).  

Gamblerství. 

Abuzus alkoholu, drog, kouření.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená: 

Bedrnová, E. (2010). Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažéry. Praha: Fortuna. 

Bedrnová. E., Pauknerová D. a kol. (2015). Management osobního rozvoje. Praha: Grada.  

Capponi, V., Novák, T. (1999). Asertivně do života. Praha: Grada. 

Carr, A. (2015). Snadná cesta jak překonat hazard. Praha: Jaro. 

Carr J. (2004). Snadná cesta k ideální váze. Praha: Jaro. 

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál. 

Mahdalíčková, J. (2014). Víme o drogách všechno? Wolters Kluwer ČR a.s. 

Novák, T. (2015). Sebedůvěra – cesta k úspěchu. Praha: Grada. 

Potts, C., Potts, S. (2014). Umění být silný v každé situaci. Praha: Grada. 



 

Praško, J., Prašková, H. (2007). Asertivitou proti stresu. Praha: Grada. 

Švamberk Šauerová, M. (2018). Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada 

 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dramatická výchova 

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři, prezentace vlastního vystoupení v rámci semináře 

Garant předmětu Mgr. Michala Piskačová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Michala Piskačová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s vypravěčstvím (živým vyprávěním příběhů), jako s nástrojem neformálního 
vzdělávání žáků prvního stupně, ale také jakožto s principem osobního rozvoje a autorského a tvůrčího přístupu ke 
vzdělávání vůbec. Absolventi semináře by měli být schopni pochopit, docenit a aplikovat možnosti vypravěčství při vlastní 
výuce. 

Seminář bude veden především jako praktický a sebezkušenostní. Na principech vypravěčství budeme zkoušet a rozvíjet  

schopnost zaujmout a udržet pozornost, aktivizovat posluchače, sdělovat příběh. Ale také budeme rozvíjet dovednosti 
autentického vystupování na veřejnosti, improvizace, práce s energií, pozorností vlastní i posluchačů, dále dovednosti 
zvolit vhodný příběh jako metaforu konkrétní reálné situace, uchopit a vyprávět jej po smyslu a převést zkušenost 
z příběhu do praxe, do osobního života. Příběh může být prostředkem porozumění sobě, světu, anebo také konkrétnímu 
tématu. Může se tak stát ideálním prostředníkem pro otvírání a uchopení témat komplikovaných a nejednoznačných, ať 
se týkají jednotlivců nebo kultury a společnosti.  

Vypravěčství má výrazně mezioborový charakter, je žánrem, který se pohybuje na pomezí mezi divadlem, literaturou, 
slovesnou tvorbou i vzděláváním, nese přesahy do psychologie nebo sociologie nebo dalších oborů. Jako nástroj 
vzdělávání je prozatím neprobádaný, málo využívaný, a přesto s velkým potenciálem, nejen proto, že je obvykle přijímán 
žáky a studenty s nadšením a otevřeností. Součástí programu bude společná práce na zkoumání a tvoření živé metodiky 
jeho využití v pedagogické praxi. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Buber, M. (2017). Řeči o výchově. Praha: Vyšehrad. 

Berne, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál. 

Válková, L., & Vyskočilová, E. (2005). Hlas individuality. V Praze: Akademie múzických umění. 

Doporučená:  

Barba, E., Savarese, N. (1996). A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the Performer, Praha, 2000. 

Buber, M. (2016). Já a Ty. Praha: Portál.   

Čunderle, M., Roubal, J. (2001). Hra školou. Dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon. 



 

Čunderle, M., Slavíková, E. (eds.) (2006). Hlas, mluva, řeč. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví 
DAMU. Dostupné z https://www.damu.cz/media/Hlas_mluva_rec.pdf  

Dubuffet, J. (1998). Dusivá kultura. Praha: Nakladatelství Hermann a synové. 

Fink, E. (1992). Oáza Štěstí. Praha: Mladá fronta. 

Frankl, V. E. (1998). Psychoterapie pro laiky. Brno: Cesta. 

Frynta, E. (1993). Zastřená tvář poezie. Praha: Nakladatelství Franze Kafky. 

Vaňková, Irena (2006). Co říká řeč sama o sobě aneb k sebereflexi řeči v českém obrazu světa. In Čunderle, M., 
Čunderle, M., Slavíková, E. (eds.) (2001). Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví 
DAMU. Dostupné z https://www.damu.cz/media/Rec_mluva_hlas.pdf  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

https://www.damu.cz/media/Hlas_mluva_rec.pdf
https://www.damu.cz/media/Rec_mluva_hlas.pdf


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Volnočasová praxe 

Typ předmětu Povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Účast na reflexi (seminář), seminární práce – deník z praxe a písemná reflexe praxe 

Garant předmětu Mgr. Lukáš Laibrt 

Zapojení garanta do výuky předmětu Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámení studenta s činností ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a dalších 
volnočasových zařízeních. Student praxi vykonává ve zvoleném zařízení, kde pozoruje rozdílnosti v přístupu a práci se 
zvolenou cílovou skupinou ve volném čase. Tuto zkušenost následně porovnává se zkušeností s prací s cílovou skupinou 
v absolvované učitelské praxi. Během semestru student absolvuje 28 hod přímé pedagogické činnosti ve zvoleném 
zařízení a zúčastní se 2 reflektivních seminářů, kde sdílí a konfrontuje získané zkušenosti s ostatními studenty.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. (2008). Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál. 

Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. (2010). Pedagogika volného času. Praha: UK. 

Doporučená: 

Hájek, B. (2007). Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha: UK. 

Hawkins, P. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 

Hofbauer, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál. 

Chour, J. (2000). Receptář her. Praha: Portál. 

Pávková, J. a kol. (2008). Pedagogika volného času. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zážitková pedagogika 

Typ předmětu Povinně volitelný dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast (plná docházka) na 3 denním kurzu nebo blokové výuce. 

Garant předmětu Mgr. Richard Macků, Ph.D. (40 %) 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s typologickým průběhem zážitkového kurzu a jeho metodikou; dalším 
cílem je představit možnosti využití zážitkové pedagogiky v praxi učitele. 

Témata:  

Zážitková pedagogika a její cíle 
Zážitkové kurzy a jejich příprava a realizace 
Typologie zážitkových aktivit  

Zážitkové aktivity v praxi učitele 
Reflexe 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní: 

Činčera, J. (2007). Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada.  

Franc, D., Martin, A. Zounková, D. (2007). Učení zážitkem a hrou. Brno: Cpress.  

Hanuš, R., Chytilová, L. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada. 

Chour, J. (2000). Receptář her. Praha: Portál. 

Instruktoři Brno (2007). Fond her. Brno: Cpress. 

Kirchner, J. (2009). Psychologie prožitku a dobrodružství. Brno: Cpress.  

Macků, R. (2011). Dramaturgie? Nutná dovednost pro každého skautského vychovatele! Praha: Tiskové a 
distribuční centrum Junáka. 

Neuman, J. (2011). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál. 

Slejšková, L. (ed.) (2011). Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení 
žáků. Praha: Prázdninová škola Lipnice.  

Sýkora, J. (2006). Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Zapletal, M. (1995). Hry v přírodě. Praha: Leprez. 

 



 

Doporučená:  

Hilská, V. (ed.) (2013). Zlatý fond her IV. Praha: Portál. 

Hrkal, J., Hanuš, R. (eds.) (2002). Zlatý fond her II. Praha: Portál. 

Janda, J. (ed.) (2002). Zlatý fond her I. Praha: Portál. 

Neuman, J. a kol. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál. 

Zounková, D. (ed.) (2007). Zlatý fond her III. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

  



 

Specializace  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kultura řeči 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 Znalostní písemný test na konci semestru 

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

konzultace, garant předmětu, 10 % 

Vyučující 

PhDr. Milena Nosková, Ph.D., přednášející (40 %)  

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., vedoucí semináře (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na teorii a praxi přípravy a úspěšné realizace různých řečových projevů se zaměřením na 
oblast edukační praxe.  Je koncipován tak, aby informace získané na přednáškách byly prakticky procvičeny v 
rámci tematicky navazujících seminářů. Pozornost je věnována nejen problematice zvukové stránky jazyka, 
soustavě českých hlásek, hlasové hygieně apod., ale i psychologickým zákonitostem mezilidské komunikace, 
neverbální komunikaci, komunikační kompetenci a prostředkům pro aktivizaci publika a pro zvýšení účinnosti 
řečového projevu. 

 

Témata přednášek a seminářů: 

1. Sociální a fyziologické předpoklady pro vznik lidské řeči, definice pojmu "komunikace", obecné zákonitosti 
mezilidské komunikace, komunikační motivy, komunikační kompetence 
2. - 3. Význam neverbální komunikace v procesu sdělování, bariéry v komunikaci, manipulace v komunikaci, 
komunikační strategie 
4. Pedagogická komunikace, její pravidla a funkce, pravidla tvorby kladení otázek v pedagogické praxi  
5. Základní rysy mluvených projevů, prostředky zvyšující účinnost mluveného projevu, prostředky pro 
aktivizaci publika  
6. Význam dýchacího ústrojí pro mluvení, fáze a typy dýchání, role hlasivek v procesu vytváření hlasu, aktivní 
a pasivní mluvní orgány 
7. 0becné znaky a klasifikace českých samohlásek  
8. Dělení a soustava českých souhlásek  
9. Hláska, zvuk a písmeno, slabika a její podstata, sonory, mluvní takt a taktová skupina  
10. - 11. Slovní a větný přízvuk, funkce melodie v řečovém projevu, mluvní tempo, frázování mluveného 
projevu  
12. Vybrané zásady spisovné výslovnosti slov domácích a přejatých 
13. Předmět fonetiky a její vymezení, základní termíny z oblasti fonologie 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

HÁJKOVÁ, E.: Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011.   



 

MACHÁČKOVÁ, I., VEJVODOVÁ, J.:  Cvičení z fonetiky, fonologie a kultury řeči. Plzeň: Vydavatelství 
Západočeské univerzity, 1998.   

PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K.: Aktivní naslouchání při vyučování: rozvíjení komunikačních dovedností na 1. 
stupni ZŠ. Praha: Portál, 2006. 

SVOBODOVÁ, R.: Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele. Praha 1998. 

   

Doporučená: 

BUCHTOVÁ, B.: Cvičné texty z rétoriky. Brno: Masarykova univerzita, 2005.  

BERANOVÁ, Z.: Učíme se správně mluvit: logopedické hry a hrátky. Edice Pro rodiče. Praha: Grada, 2002.  

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.: Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995.   

VYBÍRAL, Z.:  Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Mateřský jazyk - tvarosloví 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 

 
Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, který ověřuje teoretické i praktické znalosti a dovednosti, obsah testu je dán obsahem 
osnovy předmětu, student musí mít 70% správných odpovědí. 

Seminář: Účast na semináři je povinná (min. účast je 80 %). Studenti plní zadané úkoly na semináři (analytické 
dovednosti - rozbor textů; syntetické dovednosti - výklad jazykových jevů; diskuze aj.) i zadané domácí práce. 

Výstup do portfolia: zpracování konkrétního výstupu z obsahu semináře aplikovatelného do pedagogické 
praxe na 1. stupni základní školy. 

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vedoucí semináře, konzultace, zkoušející 

Vyučující 

 PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je, aby student porozuměl základní 
terminologii oboru (morfologie, morfém, slovní druhy a jejich třídění, gramatické kategorie jmen a sloves, 
slovní druhy).  

V rámci seminářů si student upevní praktické dovednosti v rámci třídění a rozlišování ohebných i neohebných 
slovních druhů, osvojí si rozlišování gramatických kategorií jmen a sloves, získá dovednost správně používat 
tvary a varianty ohebných slov ad.  

  

Témata přednášek a seminářů: 
1. Základní pojmy z tvarosloví 
2. Formální a funkční morfologie 
3. Gramatické kategorie jmen a sloves 
4. Slovní druhy  
5. Přechody mezi slovními druhy 
6. Vývojové tendence v českém tvarosloví 
7. Morfologický pravopis 
8. Rozbor slova (metodologie) 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



 

Povinná: 

CVRČEK, Václav (2015). Mluvnice současné češtiny: I. Jak se píše a jak se mluví. 2. vyd. Praha: Karolinum. 

DAVID, Milan (1993). Základy české morfologie. České Budějovice: PF JU 

Doporučená: 

HUBÁČEK, Jaroslav aj. (2010). Čeština pro učitele. Praha: Vade mecum Bohemiae.  

KARLÍK, Petr aj. (2012). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

https://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/vade-mecum-bohemiae-10739


 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Mateřský jazyk - syntax 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 

 
Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, který ověřuje teoretické i praktické znalosti a dovednosti, obsah testu je dán obsahem 
osnovy předmětu, student musí mít 70% správných odpovědí. 

Seminář: Účast na semináři je povinná (min. účast je 80 %). Studenti plní zadané úkoly na semináři (analytické 
dovednosti - rozbor textů; syntetické dovednosti - výklad jazykových jevů; diskuze aj.) i zadané domácí práce. 

Výstup do portfolia: zpracování konkrétního výstupu z obsahu semináře aplikovatelného do pedagogické 
praxe na 1. stupni základní školy. 

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vedoucí semináře, konzultace, zkoušející 

Vyučující 

 PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je, aby student získal základní znalosti 
ze skladby současného českého jazyka, porozuměl základní terminologii oboru.  

V rámci seminářů student prokáže schopnost vysvětlit osvojené pojmy ze skladby, dovednost získané 
teoretické poznatky aplikovat při rozboru věty a souvětí a implementovat je do pedagogické praxe v rámci 
výuky skladby na 1. stupni základní školy.  

  

Témata přednášek a seminářů: 
1. Základní pojmosloví ze skladby 
2. Věty podle postoje mluvčího, větný zápor, pořádek slov ve větě jednoduché 
3. Základní syntaktické vztahy 
4. Věty jednočlenné a větné ekvivalenty 
5. Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích 
6. Větné členy (přísudek, podmět, předmět, příslovečné určení, doplněk, přívlastek) 
7. Souvětí 
8. Syntaktický rozbor věty jednoduché a souvětí (metodologie) 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. (1998) Skladba češtiny. 1. Vyd. Olomouc: Votobia.  
SCHACHERL, Martin. (2014) Syntax. Úvodní kurz. České Budějovice: Typodesign. 

Doporučená: 
ČECHOVÁ, Marie. aj. (2010). Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN  
HUBÁČEK, Jaroslav aj. (2010). Čeština pro učitele. Praha: Vade mecum Bohemiae.  
KARLÍK, Petr aj. (2012). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

https://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/vade-mecum-bohemiae-10739


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Mateřský jazyk – stylistika  

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška 

 
Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, který ověřuje teoretické i praktické znalosti a dovednosti, obsah testu je dán obsahem 
osnovy předmětu, student musí mít 70% správných odpovědí. 

Seminář: Účast na semináři je povinná (min. účast je 80 %). Studenti plní zadané úkoly na semináři (analytické 
dovednosti - rozbor textů; syntetické dovednosti - výklad jazykových jevů; diskuze aj.) i zadané domácí práce. 

Výstup do portfolia: zpracování konkrétního výstupu z obsahu semináře aplikovatelného do pedagogické 
praxe na 1. stupni základní školy. 

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vedoucí semináře, konzultace, zkoušející 

Vyučující 

 PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je, aby student získal základní znalosti 
ze stylistiky současného českého jazyka, prokázal znalost stylistické terminologie (styl, stylistika, styl a 
diferenciace národního jazyka, stylotvorné faktory, slohový postup a útvar, funkční styly).  

V rámci seminářů student rozliší jazykové styly v jejich dynamičnosti, provede stylistickou a jazykovou analýzu 
textu, včetně stylistické charakteristiky jazykových prostředků. Student si osvojí dovednost identifikovat (a 
opravit) stylistické chyby a nedostatky, komunikovat jazykově a stylisticky/stylově vytříbeně. Dále ovládne 
slohové postupy a jejich modifikace, včetně metodologie jejich nácviku. Semináře učí studenty rozvíjet 
komunikační kompetence a performance žáka, a to prostřednictvím rozsáhlé databáze textů, cvičení a 
konkrétních úkolů pro práci s nimi. 

   

Témata přednášek a seminářů: 

 
1. Základní pojmosloví stylistiky 
2. Styl a diferenciace národního jazyka 
3. Stylotvorné faktory 
4. Slohové postupy a útvary (metodologie) 
5. Členění textu 
6. Stylová charakteristika výrazových prostředků 
7. Stylové oblasti/funkční styly (funkční styl běžné komunikace, funkční styl administrativní 

komunikace, funkční styl odborný, funkční styl publicistický, funkční styl umělecký) 
8. Jazykově stylistický rozbor - metodologie 



 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

ČECHOVÁ, Marie. KRČMOVÁ, Marie. MINÁŘOVÁ, Eva. (2008): Současná stylistika. Praha: NLN. 
FILIPEC, Josef. aj. (2003). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia 

SCHACHERL, Martin. (2010). Stylistika. Úvodní kurz. Pro studenty oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy. 
České Budějovice: Vlastimil Johanus TISKÁRNA.  

 

Doporučená: 
BEČKA, Josef Václav. (1992) Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia.  
JELÍNEK, Milan. Stylistika. In Karlík, P., Nekula, M. a Rusínová, Z., ed. (2012). Příruční mluvnice češtiny. Praha: 
NLN.  
KARLÍK, Petr aj. (2012). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika prvopočátečního čtení a psaní I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalostní písemný test na konci semestru 

Zpracování dílčích experimentálních šetření jako podkladu k vypracování ročníkové práce a k závěrečné 
zkoušce. 

 

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

konzultace, garant předmětu, 10 % 

Vyučující 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., přednášející, vedoucí semináře (90 %) 

Stručná anotace předmětu 

Disciplína seznamuje studující se současným pojetím výuky čtení a psaní v transformaci české primární školy 
se zaměřením na pedagogicko-psychologické aspekty výuky, poskytuje solidní orientaci a aktivní aplikační 
schopnost v oblasti praktického vyučování. Předmět je koncipován tak, aby informace získané na přednáškách 
byly prakticky procvičeny v rámci tematicky navazujících seminářů. 

Hlavní témata přednášek a seminářů: 
1. Význam předškolní přípravy v mateřské škole. Význam čtenářské a písařské dovednosti. 
2. Dítě na počátku školní docházky. Školní zralost. 
3. Postavení a pojetí předmětu počátečního čtení a psaní v RVP ZV. 
4. Historický vývoj metod čtení a psaní a současné metody počátečního čtení a psaní – jejich srovnání. 
5. Faktory ovlivňující rozvoj čtenářských dovedností 
6. Systém vyučování počátečnímu čtení a psaní 
7. Kvalitativní a kvantitativní znaky písma 
8. Rozvoj grafomotoriky, čtení s porozuměním 
9. Současné učebnice a didaktické materiály 
10. Didaktické hry a zaměstnání ve výuce čtení a psaní 
11. Hodnocení a diagnostika ve výuce čtení 
12. – 13. Analýza vyučovací hodiny z hlediska použitých metod a forem práce 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BEDNÁŘOVÁ, J.: Rozvoj grafomotoriky: Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno 2006. 

DOLEŽALOVÁ, J.: Současné pohledy na výuku elementárního čtení a psaní. Hr. Králové 2001. 

FABIÁNKOVÁ, B. - HAVEL, J. - NOVOTNÁ, M.: Výuka čtení a psaní na 1. st. ZŠ. Brno: Paido, 1999. 



 

FRUHAUFOVÁ, V. - MIŇHOVÁ, J. - MRÁZOVÁ, E.: Vybrané pedagogické a psychologické problémy výuky 

  elementárního čtení a psaní. UJEP, Ústí nad Labem 1991. 

MLČÁKOVÁ, R.: Grafomotorika a počáteční psaní. Praha, Grada, 2009. 

SPÁČILOVÁ, H. - ŠUBROVÁ, L.: Příprava žáka na psaní, rozvíjení grafomotoriky a zrakového vnímání. Olomouc   
2004. 

ŠIMKOVÁ, I.: Výuka prvopočátečního psaní. České Budějovice, 2012. 

TOMAN, J.: Didaktika čtení a primární literární výchovy. JU Č. Budějovice, 2007. 

WAGNEROVÁ, J.: Didaktika psaní. Plzeň, ZČU 1994. 

 

Doporučená: 

KUTÁLKOVÁ, D.: První třídou bez problémů. Praha, Makropulos, 2000. 

SANTLEROVÁ, K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, 1995. 

SYNEK, F.: Záhady levorukosti. Praha 1991. 

WAGNEROVÁ, J.: Didaktika psaní. Plzeň, ZČU 1994. 

WAGNEROVÁ, J.: Jak naučit číst  podle genetické metody. Plzeň, 1996. 

ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Portál 1994. 

Soubory učebnic pro 1. ročník ZŠ, různí autoři, různá nakladatelství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika prvopočátečního čtení a psaní II 

Typ předmětu ZT 
dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška  

  
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování ročníkové práce a závěrečná zkouška. 

Zkouška je kombinovaná z obsahu disciplín Didaktika prvopočátečního čtení a psaní I +II 

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

konzultace, garant předmětu, 10 % 

Vyučující 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., vedoucí semináře (90 %) 

Stručná anotace předmětu 

Disciplína seznamuje studenty  teoreticky i prakticky s problematikou výuky prvopočátečního čtení a psaní 
jako základního prostředku gramotnosti, poskytuje solidní orientaci a aktivní aplikační schopnost v oblasti 
praktického vyučování.  

 

Hlavní témata seminářů: 

1. Současná metodika výuky psaní.  

2. Hygienické a pracovní návyky při psaní.  

3. Diagnostika laterality. Leváctví. 

4. Kvalitativní a kvantitativní znaky písma, hodnocení a diagnostika psaní. 

5. Metody ve výuce čtení a psaní – jejich srovnání a použití ve výuce.  

6. Počáteční čtení u zaostávajících čtenářů.  

7. Klasifikace a hodnocení ve vyučování čtení a psaní.  

8. Psaní písmen normalizovanými tvary psací latinky.  

9. Písmo Comenia Script a další typy nevázaného písma. 

10. Analyticko-syntetická metoda ve čtení a psaní. 

11. Genetická metoda ve čtení a psaní, metoda Sfumato. 

12. Reedukace SPU a práce se žáky s obtížemi ve psaní.  

13. Psaní ve vyšších ročnících.   

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BEDNÁŘOVÁ, J.: Rozvoj grafomotoriky: Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno 2006. 



 

DOLEŽALOVÁ, J.: Současné pohledy na výuku elementárního čtení a psaní. Hr. Králové 2001. 

FABIÁNKOVÁ, B. - HAVEL, J. - NOVOTNÁ, M.: Výuka čtení a psaní na 1. st. ZŠ. Brno: Paido, 1999. 

FRUHAUFOVÁ, V. - MIŇHOVÁ, J. - MRÁZOVÁ, E.: Vybrané pedagogické a psychologické problémy výuky 

  elementárního čtení a psaní. UJEP, Ústí nad Labem 1991. 

MLČÁKOVÁ, R.: Grafomotorika a počáteční psaní. Praha, Grada, 2009. 

SPÁČILOVÁ, H. - ŠUBROVÁ, L.: Příprava žáka na psaní, rozvíjení grafomotoriky a zrakového vnímání. Olomouc   
2004. 

ŠIMKOVÁ, I.: Výuka prvopočátečního psaní. České Budějovice, 2012. 

TOMAN, J.: Didaktika čtení a primární literární výchovy. JU Č. Budějovice, 2007. 

WAGNEROVÁ, J.: Didaktika psaní. Plzeň, ZČU 1994. 

 

Doporučená: 

KUTÁLKOVÁ, D.: První třídou bez problémů. Praha, Makropulos, 2000. 

SANTLEROVÁ, K.: Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, 1995. 

SYNEK, F.: Záhady levorukosti. Praha 1991. 

WAGNEROVÁ, J.: Didaktika psaní. Plzeň, ZČU 1994. 

WAGNEROVÁ, J.: Jak naučit číst  podle genetické metody. Plzeň, 1996. 

ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Portál 1994. 

 

Soubory učebnic pro 1. ročník ZŠ, různí autoři, různá nakladatelství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika mateřského jazyka a slohu I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- vést portfolio vyučovacích metod a postupů 

- prokázat schopnost didaktické analýzy a schopnost tvořivě aplikovat učivo v podmínkách 1. stupně ZŠ 

- prokázat schopnost opravovat a hodnotit pravopisná a mluvnická cvičení  

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, garant předmětu, vedení semináře, 30 % 

Vyučující 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., vedení semináře, (70 %) 

Stručná anotace předmětu 

Disciplína seznamuje studenty s vyučovacími metodami, postupy a formami vhodnými k výuce vybraných 
okruhů z oblasti českého jazyka a slohu na 1. stupni základní školy.  

 

Hlavní témata seminářů: 
1. Postavení a pojetí předmětu v RVP ZV, vzdělávací cíle, klíčové kompetence, očekávané výstupy. 
2. Učebnice českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ, další učební pomůcky a informační zdroje. Možnosti 

využití ICT v hodinách českého jazyka, motivace a aktivizace. 
3. Plánování a příprava vyučovací hodiny, typy vyučovacích hodin, vyučovací metody a organizační 

formy práce. 
4. Rozvoj komunikačních dovedností, mluvní cvičení, kultura mluveného projevu a její didaktická 

problematika. Mediální výchova. 
5. Pravopis a procvičování pravopisu, druhy pravopisných jevů, pravopisná cvičení a diktáty – oprava a 

hodnocení. Pravopis i/y po písmenech označujících tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. 
6. Hláskový a slabičný rozbor; slovo a jeho stavba. 
7. Slovní druhy a druhy vět. 
8. Slohová výchova – pojetí, fáze nácviku, sloh produkční a reprodukční, slohová cvičení. 
9. Funkční styly, slohové postupy, slohové útvary na 1. stupni ZŠ – vyprávěcí a popisný, postupy při 

nácviku, typy cvičení. 
10. Informační slohový postup. Dopis. 
11. Motivace, evokace, kontrola a hodnocení gramatických, pravopisných a slohových cvičení. 
12. – 13. Analýza vyučovacích hodin z hlediska použitých metod a forem práce. 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BRABCOVÁ, R. Didaktika českého jazyka pro studující oboru učitelství na prvním stupni 

základní školy. Praha: SPN 1990. 

ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV 1998. 

ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování: didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních 
škol a studenty učitelství. Praha: SPN, 1998. 

DAVID, M.: Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni ZŠ. České Budějovice: JU, 2001  

KOLÁŘOVÁ, I., KLÍMOVÁ, K., HAUSER, P., ONDRÁŠKOVÁ, K. Český jazyk pro 

studující učitelství 1. stupně základní školy. Praha: Grada, 2012. 

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. 

Praha: Karolinum 2005 

 

Doporučená: 

HAUSENBLAS, O. Vrátíme smysl hodinám češtiny? Jinočany, H&H 1992. 

KLÍMOVÁ, K., KOLÁŘOVÁ, I. Čeština zajímavě a komunikativně I. Praha: Grada 2013. 

KOPŘIVA, P. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2008. 

ROSENBERG, M. B. Nenásilná komunikace. Praha: Portál 2008. 

SVOBODOVÁ, J. Pravopis jako integrovaná složka komunikačně pojaté výuky mateřštiny. In Slovo o slově 9, 
2003, s. 85-90. 

SVOBODOVÁ, J. Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky. Počáteční fáze výuky 

mateřštiny. Ostrava: PF OU, 2003. 

 

Učebnice českého jazyka a metodické příručky pro 2. – 5. ročník ZŠ, různí autoři, různá nakladatelství 

Časopisecká literatura: Komenský, Český jazyk a literatura, Kritické listy 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika mateřského jazyka a slohu II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška  

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- vést portfolio vyučovacích metod a postupů 

- připravit a vést výstup zaměřený na indukci nového učiva 

- prokázat schopnost opravovat a hodnotit psané a mluvené projevy 

Zkouška je kombinovaná z obsahu disciplín Didaktika mateřského jazyka a slohu I + II. 

 

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, garant předmětu, vedení semináře 30 % 

Vyučující 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., vedení semináře (70 %) 

Stručná anotace předmětu 

Disciplína seznamuje studenty s vyučovacími metodami, postupy a formami vhodnými k výuce vybraných 
okruhů z oblasti českého jazyka a slohu na 1. stupni základní školy.  

 

Hlavní témata seminářů: 

1. Jmenné a slovesné gramatické kategorie, typy skloňování. 

2. - 3. Základní syntaktické pojmy; dvojí pojetí syntaxe, věta jednoduchá a souvětí z hlediska didaktického, 
typy cvičení, způsoby grafického znázorňování. 

4.  i/y z hlediska morfologického a syntaktického pravopisu, vyvozování a procvičování učiva. 

5. Komplexní jazykové rozbory a jejich využití v hodinách českého jazyka. 

6. Prověřování, hodnocení a klasifikace v českém jazyce, práce s chybou, autoevaluace. 

7. Komunikační výchovy a její složky - čtení a naslouchání s porozuměním, komunikační kompetence žáků. 

8. - 9.  Písemné slohové práce – témata, nácvik, příprava, realizace a hodnocení. 

10. Kontrola a hodnocení dialogických a naslouchacích cvičení. 

11. – 13. Analýza vyučovacích hodin z hlediska použitých metod a forem práce. 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BRABCOVÁ, R. Didaktika českého jazyka pro studující oboru učitelství na prvním stupni 

základní školy. Praha: SPN 1990. 

ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV 1998. 

ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování: didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních 
škol a studenty učitelství. Praha: SPN, 1998. 

DAVID, M.: Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni ZŠ. České Budějovice: JU, 2001  

KOLÁŘOVÁ, I., KLÍMOVÁ, K., HAUSER, P., ONDRÁŠKOVÁ, K. Český jazyk pro 

studující učitelství 1. stupně základní školy. Praha: Grada, 2012. 

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. 

Praha: Karolinum 2005 

 

Doporučená: 

HAUSENBLAS, O. Vrátíme smysl hodinám češtiny? Jinočany, H&H 1992. 

KLÍMOVÁ, K., KOLÁŘOVÁ, I. Čeština zajímavě a komunikativně I. Praha: Grada 2013. 

KOPŘIVA, P. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2008. 

ROSENBERG, M. B. Nenásilná komunikace. Praha: Portál 2008. 

SVOBODOVÁ, J. Pravopis jako integrovaná složka komunikačně pojaté výuky mateřštiny. In Slovo o slově 9, 
2003, s. 85-90. 

SVOBODOVÁ, J. Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky. Počáteční fáze výuky 

mateřštiny. Ostrava: PF OU, 2003. 

 

Učebnice českého jazyka a metodické příručky pro 2. – 5. ročník ZŠ, různí autoři, různá nakladatelství 

Časopisecká literatura: Komenský, Český jazyk a literatura, Kritické listy 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Literatura pro děti a mládež I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminář: písemný znalostní test na konci semestru, formou prezentace představit vybraného autora, jeho 
tvorbu a konkrétní dílo. 

Výstup do portfolia: předložení anotovaného (komentovaného) seznamu 20-25 přečtených titulů z české 
literatury pro děti a mládež. 

Garant předmětu prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášky, konzultace 

Vyučující 

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., přednášky (25 %) 

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., přednášky (25 %) 

Mgr. Gabriela Nohavová, vedení semináře (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je orientován na historický vývoj české literatury pro děti a mládež se zaměřením na proměny žánrů, 
stěžejní autory a díla i čtenářské preference dětí mladšího školního věku. 

Seminární výuka je koncipována žánrově, je zaměřena na práci s vybranými ukázkami z děl klasické a současné 
moderní české literatury pro děti a mládež. Texty představují nejvýznamnější autory i díla, vývojové mezníky 
literatury, základní a typické žánry četby dětí mladšího školního věku. Cílem je ukázat specifika tvorby pro 
danou věkovou kategorii čtenářů, rozlišovat literaturu umělecky hodnotnou a triviální (vymezení kvalitativních 
kritérií děl), napomoci orientaci v současné produkci literárních děl pro děti a mládež. 

Tematické okruhy: 

1. Česká literatura pro děti a mládež do konce 18. století 

2. Slovesný folklor a dětská literatura. Lidová pohádka a její literární adaptace  

3. Autorská pohádka v české literatuře 

4. Poezie pro děti. Folklorní inspirace a vrcholy autorské tvorby 

5. Próza ze života dětí a mládeže v české literatuře 19. a první polovině 20. století 

6. Tzv. problémová próza pro děti a mládež od první poloviny 20. století do současnosti 

7. Dobrodružný žánr v české literatuře pro děti a mládež 19. a 20. století 

8. Próza s přírodní tematikou a zvířecím hrdinou ve světové literatuře 19. a 20. století 

9. – 10. Vybrané kapitoly ze současné české literární tvorby pro děti a mládež  

11. Časopisy pro děti a mládež, odborná periodika 

12. – 13. Teoretické a kritické myšlení o české literatuře pro děti a mládež 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Rosová, M. (2002) Úvod do studia literatury pro děti a mládež. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. 

Šubrtová, M. aj. (2012) Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. Čeští spisovatelé. Praha: Libri.  

Toman, J. (2008) Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti: (tvorba – recepce – reflexe). Č. 
Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus. 

Toman, J. (2000) Současná česká literatura pro děti a mládež. Brno: CERM Akademické nakladatelství. 

Toman, J. (1992) Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU.  

Urbanová, S., Rosová, M. (2005) Žánry, osobnosti, díla: (historický vývoj žánrů české literatury pro mládež-
antologie). 5. upravené a doplněné vydání. Ostrava: Filozofická fakulta OU. 

Doporučená:   

Čeňková, J. aj. (2006) Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál. 

Čeňková, J. aj. (2012) Česká literatura pro děti a mládež (2000-2011). Praha: MKČR. 

Holešovský, F. (1989) Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež. Praha: Albatros. 

Hutařová, I. (2004) Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. 

Hutařová, I., Hanzlová, M. (2003) Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. I. Praha: ÚIV. 

Hutařová, I. (2007) Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. II. Praha: ÚIV. 

Lederbuchová, L. (2002) Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. 
Jinočany: H&H.  

Mandys, P. aj. (2013) 2x101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. Praha: 
Albatros. 

Mocná, D. aj. (2004) Encyklopedie literárních žánrů. Praha, Litomyšl: Paseka. 

Peterka, J. (2014) Teorie literatury pro učitele. Praha: Pedagogická fakulta UK. 

Reissner, M. (2015) Ilustrace. Pohledy na výtvarný doprovod české dětské knihy. Brno: Moravské zemské 
muzeum. 

Šubrtová, M. aj. (2011) Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). Brno: 
Masarykova univerzita. 

Toman, J. (2000) Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. Brno: CERM Akademické nakladatelství. 
Urbanová, S. aj. (2004) Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století: (reflexe české 
tvorby a recepce). Olomouc: Votobia. 

Urbanová, S. (2003) Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia. 

Urbanová S. (2010) Figury a figurace: studie o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a 
komiksech. Ostrava: Filozofická fakulta OU. 

Vařejková, V. (1998) Česká autorská pohádka. Brno: CERM Akademické nakladatelství. 

Časopisy: Tvořivá dramatika, Čtenář 

Vybrané on-line zdroje: http://www.slovnikceskeliteratury.cz, http://www.ibby.cz, http://www.iliteratura.cz 

http://www.citarny.cz, http://cdknihovna.cz/cteni-pro-deti 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
http://www.ibby.cz/
http://www.iliteratura.cz/
http://www.citarny.cz/
http://cdknihovna.cz/cteni-pro-deti


 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Literatura pro děti a mládež II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška  Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výstup do portfolia: předložení anotovaného (komentovaného) seznamu 15 přečtených titulů ze světové 
literatury pro děti a mládež. 

Zkouška je kombinovaná z obsahu disciplín Literatura pro děti a mládež I + II.  

Garant předmětu prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášky, konzultace 

Vyučující 

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., přednášky (50 %) 

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., přednášky (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět sleduje vývojové kontury světové literatury pro děti a mládež se zřetelem k proměnám typických 
žánrů a k výběru reprezentativních autorů a děl.  

 

Tematické okruhy: 

1. Pojem světové literatury pro děti a mládež, geneze, obsah, žánry 

2. SLDM v období klasicismu a osvícenství 

3. Literární adaptace lidové pohádky v 19. a 20. století 

4. Autorská pohádka: typologie, reprezentativní autoři a díla 

5. Společenská próza ze života dětí a mládeže: obraz dítěte v próze pro dospělé, didaktické, moralistní a sociální 
příběhy s dětským hrdinou 

6. Próza s dívčí hrdinkou a její proměny. Próza s chlapeckým hrdinou a její proměny 

7. Tzv. problémová próza ze života dětí a mládeže od 2. poloviny 20. století do současnosti: typologie, tvůrci a 
díla 

8. Dobrodružná próza: typologie, vývojové proměny, reprezentativní autoři a díla 

9. Zakladatelé a tvůrci sci-fi a fantasy literatury 

10. Próza s přírodní tematikou a zvířecím hrdinou. Typologie, autoři, díla 

11. – 13. Sondy do SLDM 21. století 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Čeňková, J. a kol.: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006. 

Gejgušová, I.: Osobnosti a díla světové literatury pro děti a mládež. Ostrava: PedF OU, 2003.  

Pospíšil, I. a kol.: Světové literatury 20. století v kostce. Praha, Libri, 1999.  

Šubrtová, M.: Kapitoly ze světové literatury pro mládež I a II. Brno: CERM, 1998.  

 

Doporučená: 

Dorovský, I. - Řeřichová, V. a kol.: Autoři světové literatury pro děti a mládež. Ostrava: PedF OU, 2003.  

O´Sullivan, H.: Kinderliterarische komparatistik. Heidelberg, Winter, 2000.  

Slovník světových literárních děl 1 a 2. Prah: Odeon, 1989.  

Šubrtová, M.: Brněnské impulzy v literatuře pro děti. Z dějin světové literatury pro děti a mládež. I. Slavkov u 
Brna: Edice Ladění, 2007.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika čtení a literární výchovy 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zhodnocení a reflexe praktické přípravy studenta – přípravy na vyučovací hodinu čtení a literární výchovy ve 2. 
– 5. ročníku ZŠ se zaměřením na práci s rozličnými žánry a typy čítankových textů. 

Dovednost tvořivě pracovat s konkrétními literárními texty.  

Písemný vědomostní test. 

Garant předmětu prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, garant předmětu, 20 % 

Vyučující 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., vedení semináře (80 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na aktuální potřeby a problémy metodické praxe. Cílem je prohloubení dosavadních 
teoretických poznatků a jejich volné propojení s praktickými potřebami stávajících učitelů. Důraz je kladen na 
vlastní samostatnou a tvořivou práci s konkrétními literárními texty. 

Hlavní témata seminářů: 

1. Didaktický systém učiva ve 2. – 5. roč. ZŠ, nástin přípravy na hodinu čtení a literární výchovy ve 2. - 5. r. 

2. Práce s čítankovými texty. Zásady didaktické interpretace. Metody rozvoje čtenářské gramotnosti (dílna 
čtení, čtení s předvídáním, dramatizace, …). 

3. Diagnostika čtení, práce se zaostávajícími čtenáři a dyslektiky. 

4. Osvojování básnických textů, obraznost literárního textu. 

5. Specifičnost práce s hlavními žánry dětské četby: pohádkou, příběhovou prózou ze života dětí a poezií.  

6. Druhy a kvality čtení, metodika jejich rozvíjení ve 2. - 5. r. ZŠ.  

7. Školní a mimoškolní četba knih, problematika vedení čtenářských deníků; rozvíjení kritického myšlení, role 
učitele.  

8. Předčítání a přednes, dialogizace a dramatizace čítankových textů.  

9. Tvořivá dramatika.  

10. Sestavování osnovy a nácvik reprodukce.  

11.  Možnosti práce s textem – analýza textu (jazyková, tematická). Kompoziční výstavba textu (pohádky, 
básně).  

12. Učební pomůcky a didaktická technika ve čtení a LV.  

13. Současné alternativní čítanky (základní charakteristika, uspořádání učiva). 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

KOŽMÍN, Z.: Interpretace básní. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997.   

LEDERBUCHOVÁ, L.: Dítě a kniha: o čtenářství jedenáctiletých. Plzeň: Nakl. Aleš Čeněk, 2004. 

TOMAN, J.: Metodická příručka k čítankám pro 2. - 5. ročník ZŠ. Fortuna, Praha 1999. ISBN 80-7168-682-4. 

TOMAN, J.: Dětské čtenářství a literární výchova. Brno: Akad. nakl. CERM, 1999.  

TOMAN, J.: Didaktika čtení a primární literární výchovy. JU Č. Budějovice, 2007.  

ZÍTKOVÁ, J.: Kapitoly z didaktiky literární výchovy ve 2. - 5. ročníku ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2004.  

 

Doporučená: 

BERÁNKOVÁ, E.: Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Nakl. Fraus, 2002. 

HNÍK, O.: Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Praha: Nakl. H+H, 2007.  

TOMAN, J.: Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti (tvorba – recepce – reflexe). Nakl. V. 
Johanus, Č. Budějovice 2008.  

VALENTA, J.: Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008.  

 

Čítanky pro 2. – 5. ročník ZŠ, různí autoři, různá nakladatelství. 

Časopisecká literatura: Komenský, Kritické listy 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe oborově didaktická (český jazyk) 

Typ předmětu praxe dop. ročník / 
semestr 

4LS/5ZS 

Rozsah studijního předmětu 28s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
 

Forma výuky odborná praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zhodnocení a reflexe praxe (minimálně jedna odučená hodina pod vedením metodika katedry).  
Aktivní aplikační schopnost v oblasti praktického vyučování. 

Garant předmětu PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

konzultace, garant praxe 100 % 

Vyučující 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci předmětové praxe z českého jazyka posluchači pozorují výuku vedenou zkušeným učitelem a 
následně samostatně předmět vyučují. Své přípravy na vyučovací hodiny konzultují s uvádějícím učitelem, 
který také hodnotí jejich výstup.  Jejich praktický výstup jim umožňuje postupně pronikat do složité 
problematiky vyučovacího procesu a často řešit různé pedagogické i kázeňské situace. Předmětová praxe tak 
směřuje k aplikaci získaných teoretických a metodických poznatků ze všech probraných lingvistických a 
literárních disciplín.  Praxe je významnou součástí praktické přípravy studenta Učitelství 1. stupně.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Hubáček, J. a kol.: Čeština pro učitele. Vade Mecum Bohemiae, 2010. 
Karlík, P. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995. 
Cvrček, V. a kol.: Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum 2010. 
Doporučená: 
Kopřiva, P. a kol.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2008. 
Pravdová, M.: Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia 2016. 
Rosenbert, M.B.: Nenásilná komunikace. Praha: Portál 2008. 
Šebesta, K., Palenčárová, J.: Aktivní naslouchání při vyučování. Praha, Portál 2006. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Současný český jazyk 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: základní znalosti z gramatiky a stylistiky. 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní, event. písemná, docházka  

Garant předmětu PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

konzultace, vedení semináře 20 % 

Vyučující 

PhDr. Milena Nosková, Ph.D., vedení semináře (80 %) 

 

Stručná anotace předmětu 

Předmět směřuje k aplikaci získaných teoretických poznatků ze všech probraných lingvistických disciplín.  
1. Úvodní seminář. Organizační záležitosti. Plán výuky. Požadavky. 

2. Zvuková stránka jazyka-prohloubení teoretických poznatků, fonetická cvičení, fonetická transkripce.  

3. Lexikologie, lexikum, lexémy jednovýznamové a vícevýznamové, frazeologie, lexikální cvičení. 

4. Strukturní a nestrukturní útvary národního jazyka. 

5. Slovotvorba, slovotvorná kategorie, slovotvorný typ. Jazykový rozbor textu. 

6. Obohacování lexika-odvozování, skládání, zkracování. Procvičování. 

7. Základní morfologická terminologie; funkční morfologie a praktické procvičení a prohloubení znalostí. 

8. Formální morfologie. Komplexní jazykový rozbor textu.  

9. Gramatické kategorie nižšího řádu; mluvnická cvičení. 

10. Syntaktické vztahy, jejich vyjádření, koordinace, adordinace. 

11. Stylistika-zopakování terminologie, slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní. Stylistická cvičení. 

12. Funkční styly a jejich znaky. 

13. Slohové postupy a útvary. Všestranný jazykový rozbor. 

 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Hubáček, J. a kol.: Čeština pro učitele. Vade Mecum Bohemiae, 2010. 

Karlík, P. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995. 

Cvrček, V. a kol.: Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2010. 

 

Doporučená: 

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN, 2012. 

Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996. 

Grepl, M., Karlík, P.: Cvičení z českého jazyka I, II. Brno, 1995. 

Beneš, M. a kol.: Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. 

Pravdová, M.: Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia, 2016. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Matematika I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

zkouška 

 

Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

řešení úloh zadaných za domácí práce, 2 písemné testy v průběhu semestru, ústní zkouška 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, konzultace 

Vyučující 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (50 %), Mgr. Roman Hašek, Ph.D. (50 %)  

Stručná anotace předmětu 

1. Úvod do geometrie. Geometrické útvary v rovině. 

2. Mnohoúhelníky. 

3. Délka úsečky. Dimenze prostoru. Obsah. Využití čtvercové sítě. Měření úhlu. 

4. Pravidelné mnohoúhelníky. Pokrytí roviny. Symetrie. 

5. Geometrické útvary v trojrozměrném prostoru. 

6. Stereometrie. Zobrazení trojrozměrného útvaru. Volné rovnoběžné promítání.  

7. Sdružené průměty trojrozměrného útvaru. Stavby z krychlí. Kótované promítání. 

8. Planimetrie. Symetrie roviny. Geometrická zobrazení. Shodnost v rovině. 

9. Osová souměrnost. Osově souměrné útvary. Středová souměrnost. Středově souměrné útvary. 

10. Posunutí. Otočení. Posunuté zrcadlení. 

11. Skládání geometrických zobrazení.  

12. Podobnost. Podobné zobrazení v rovině a v prostoru.  

13. Věty o podobnosti trojúhelníků. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Binterová, H., Fuchs, E., Zelendová, E. (2015). Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 
Praha: NÚV.  

Binterová, H., Fuchs, E., Tlustý, P. (2006-2009) Matematika Geometrie a Aritmetika, řada učebnic pro 6. – 9. 
ročník základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 

Hašek, R. (2019) Úvod do geometrie (studijní text) [online]. Dostupné na 
http://home.pf.jcu.cz/~hasek/opory/Uvod_do_geometrie.pdf 



 

Odvárko, O., Kadleček, J. (2004) Přehled matematiky pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus. 
Kuřina, F. (2002) 10 geometrických transformací. Praha: Prometheus. 
Kuřina, F. (1996) 10 pohledů na geometrii. Praha: Akademie věd České republiky. 

Kuřina, F. (2016) Matematika jako pedagogický problém. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (Ed.) (2004) 25 kapitol z didaktiky matematiky. Praha: PedF UK.  

Voráčová a kol. (2012) Atlas geometrie. Geometrie krásná a užitečná. Praha: Academia. 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Repetitorium geometrie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

zápočet 

 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

řešení úloh zadaných za domácí práce, 2 písemné testy v průběhu semestru 

Garant předmětu Mgr. Roman Hašek, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Roman Hašek, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Základní tvary a jejich obrysy. Konstrukce a náčrtek. 

2. Základní konstrukce. Trojúhelník. Konstrukční úlohy. 

3. Základní konstrukce trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku. 

4. Grafický součet a rozdíl úseček. Délka lomené čáry. Obvody a obsahy obrazců v čtvercové síti. 

5. Obvody a obsahy rovinných útvarů. Řešení úloh. 

6. Základní prostorové útvary. Řešení praktických úloh.  

7. Povrchy a objemy těles. Řešení úloh. 

8. Čtvercová síť a stavby z krychlí. Řešení úloh. 

9. Symetrie roviny. Úlohy. 

10. – 11. Konstrukční úlohy na shodná zobrazení, i bez rýsování, manipulací. 

12. Úlohy na podobnost trojúhelníků.   

13. Porovnání velikosti útvarů v rovině i v prostoru.   

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Binterová, H., Fuchs, E., Zelendová, E. (2015). Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 
Praha: NÚV.  

Binterová, H., Fuchs, E., Tlustý, P. (2006-2009) Matematika Geometrie a Aritmetika, řada učebnic pro 6. – 9. 
ročník základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 

Hašek, R. (2019) Úvod do geometrie (studijní text) [online]. Dostupné na 
http://home.pf.jcu.cz/~hasek/opory/Uvod_do_geometrie.pdf 



 

Kuřina, F. (2002) 10 geometrických transformací. Praha: Prometheus. 
Kuřina, F. (1996) 10 pohledů na geometrii. Praha: Akademie věd České republiky. 

Pomykalová, E. (2008) Matematika pro gymnázia – Planimetrie. Praha: Prometheus. 
Pomykalová, E. (2014) Matematika pro gymnázia – Stereometrie. Praha: Prometheus. 

Polák, J. (2015) Přehled středoškolské matematiky. Praha: Prometheus. 

Odvárko, O., Kadleček, J. (2004) Přehled matematiky pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus. 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Matematika II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

2 průběžné písemné testy + ústní zkouška 

docházka 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, konzultace 

Vyučující 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (50 %), RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. – 2. Úvod do logiky 

3. – 4. Úvod do teorie množin 

5. – 6. Přirozená čísla, desítková soustava 

7. – 8. Operace s přirozenými čísly. 

9. – 10. Dělitelnost přirozených čísel. 

11. – 12. Slovní úlohy s přirozenými čísly. 

13. Celá čísla 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kuřina, F., a kol. (2009) Matematika a porozumění světu. Praha: Academia. 

Kuřina, F. (2016) Matematika jako pedagogický problém. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Novotná, J. (2000). Analýza řešení slovních úloh. Praha: Pedagogická fakulta UK. 

Bušek, I., Calda, E. (2002) Základní poznatky z matematiky. Praha: Prometheus. 

Herman, J. (2010) Dělitelnost. Praha: Prometheus. 

Herman, J. (2010) Kladná a záporná čísla. Praha: Prometheus. 

Kubínová, M. (2005) Klíč k matematice. Praha: Albatros. 

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (Ed.) (2004) 25 kapitol z didaktiky matematiky. Praha: Pedagogická 
fakulta UK. 

 

Doporučená literatura není definována. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Početní techniky (NŠ) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

2 průběžné písemné testy 

docházka 

Garant předmětu RNDr. Libuše Samková, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře 

Vyučující 

RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Intenzivní nácvik základních početních technik a práce s pomůckami (kuličkové počítadlo, číselná osa, aj.). 

1.  Desítková soustava 

2. – 3. Písemné sčítání a odčítání přirozených čísel 

4. – 5. Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel 

6. – 7. Písemné násobení přirozených čísel 

8. – 9. Pamětné násobení a dělení přirozených čísel 

10. – 11. Písemné dělení jednociferným číslem, dělení se zbytkem 

12. -  13. Písemné dělení dvojciferným číslem 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

Doporučená: 
Hošpesová, A., Divíšek, J. a Kuřina, F. (2010) Svět čísel a tvarů. Matematika pro 1. ročník. Praha: Prometheus. 
Hošpesová, A., Divíšek, J. a Kuřina, F. (2010) Svět čísel a tvarů. Matematika pro 2. ročník. Praha: Prometheus. 
Hošpesová, A., Divíšek, J. a Kuřina, F. (2014) Svět čísel a tvarů. Matematika pro 3. ročník. Praha: Prometheus. 
Hošpesová, A., Divíšek, J. a Kuřina, F. (2014) Svět čísel a tvarů. Matematika pro 4. ročník. Praha: Prometheus. 
Hošpesová, A., Divíšek, J. a Kuřina, F. (2013) Svět čísel a tvarů. Matematika pro 5. ročník. Praha: Prometheus. 
Rosecká, Z. (2012) Už počítám do sta. Brno: Nová škola. 
Rosecká, Z. (2013) Já počítám do tisíce. Brno: Nová škola. 
Rosecká, Z. (2010) Chci závodit s kalkulačkou. Brno: Nová škola. 
Rosecká, Z. (2015) Užitečné počítání. Brno: Nová škola. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Matematika III 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

2 průběžné písemné testy + ústní zkouška 

docházka 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, konzultace 

Vyučující 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (50 %),  

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (25 %), RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. – 2. Nedesítkové soustavy 

3. Desetinná čísla 

4. – 5. Zlomky 

6. – 7. Slovní úlohy se zlomky 

8. – 9. Úvod do kombinatoriky 

10. – 11. Úvod do pravděpodobnosti 

12. – 13. Práce s daty (zaokrouhlování, aritmetický průměr, vážený průměr, procenta) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bušek, I., Calda, E. (2002) Základní poznatky z matematiky. Praha: Prometheus. 

Herman, J. (2010) Racionální čísla. Procenta. Praha: Prometheus. 

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (Ed.) (2004) 25 kapitol z didaktiky matematiky. Praha: Pedagogická 
fakulta UK. 

Kubínová, M. (2005) Klíč k matematice. Praha: Albatros. 

Kuřina, F., a kol. (2009) Matematika a porozumění světu. Praha: Academia. 

Kuřina, F. (2016) Matematika jako pedagogický problém. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Plocki, A., Tlustý, P. (2007) Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha: 
Prometheus  

Tichá, M., Macháčková, J. (2006) Rozvoj pojmu zlomek ve vyučování matematice. Praha: JČMF. 



 

Tlustý, P. (2012) Kombinatorika. Plzeň: FRAUS. 978-80-7489-132-8 

Tlustý, P. (2013) Pravděpodobnost., Plzeň: FRAUS. 978-80-7489-208-0 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika matematiky I (NŠ) 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Matematika I – III 

Korekvizity: Didaktika matematiky pro 1. stupeň ZŠ II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška písemná a ústní, seminární práce, aktivní docházka na semináře  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, vedení semináře 

Vyučující 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti získají přehled o učivu matematiky na 1. stupni ZŠ (pojmech, vztazích, situacích, postupech počítání), 
možných interpretacích a používaných didaktických prostředcích.  
1.  Matematika, didaktika matematiky; okruhy učiva na 1. stupni ZŠ. 
2. Vytváření pojmu přirozené číslo. Metodika vyvozování čísel. Rozdělení číselných oborů do jednotlivých 

ročníků 1. stupně základní školy (specifika různých číselných oborů, reprezentace čísel, didaktické 
prostředky, rovnost, nerovnost, řešení elementárních nerovnic, slovní úlohy).  

3. Možnosti vyvozování celých a racionálních čísel. 
4.  Vyjádření kvantity v numerační soustavě. Desítková číselná soustava. Číselné soustavy s jiným základem 

než 10. 
5. Sčítání a odčítání (porozumění, způsoby reprezentace, kontexty, počítání zpaměti, vlastnosti operací).  
6. Násobení a dělení (porozumění, způsoby reprezentace, kontexty, počítání zpaměti, vlastnosti operací). 
7. Algoritmizované postupy písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení (jejich podstata a fáze výkladu, 

odhady, použití kalkulaček).  
8. Práce s daty. Tabulky a sestrojování jednoduchých grafů. Prvky funkčního myšlení v učivu 1. stupně ZŠ.  
9. Slovní úlohy (vymezení, fáze řešení slovní úlohy, efektivní řízení žáků při řešení slovních úloh); 

jednoduché slovní úlohy (charakteristika a třídění jednotlivých typů, metody znázorňování). 
10. Složené slovní úlohy. Matematizace a plán řešení. Slovní úlohy řešené zvláštním obratem (typy, metodika 

jejich řešení).  
11. Geometrické učivo v osnovách prvního stupně základní školy. Různé přístupy k vyvozování geometrických 

pojmů. . 
12. Metody práce v geometrii. Metodika nácviku rýsování. Použití dalších metod: kreslení, vystřihování, 

modelování, vybarvování. Ukázky úloh. 
13. Shodnost (teoretický základ a didaktické interpretace, příklady úloh). Míra v geometrickém učivu (délka, 

obsah, objem). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. (2015). Dítě, škola, matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál.   

RVP ZV (v platném znění)  



 

Kurz v prostředí Moodle 

Doporučená:  

DIVÍŠEK, J. a kol. (1998). Didaktika matematiky pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Praha: SPN.  

KUŘINA, F. a kol. (2009). Matematika a porozumění světu. Praha: Academia.  

LEVENSON, E., TIROSH, D., TSAMIR, P. (2011). Preschool Geometry.  Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. 

LITTLER, G., BENSON, D. (2007). Pravidelnosti vedoucí k algebře. In N. Stehlíková (Ed.) Náměty na podnětné 
vyučování v matematice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 197-256.  

TZEKAKI, M., BARBAS, G. (2007). Porozumění číslům u nejmladších dětí. In N. Stehlíková (Ed.) Náměty na 
podnětné vyučování v matematice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 155-196. 

Učebnice, pracovní sešity, metodické příručky pro matematiku pro 1. stupeň ZŠ.  

VERSCHAFFEL, L., GREEN, B., DECORTE, E. (2007). Whole number concepts and operations. In F. Lester (Ed.), 
Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, Charlotte, NC: Information Age 
Publishing, 557-628. 

ZAZKIS, R., LILJEDAHL, P. (2009). Teaching mathematics as storytelling. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika matematiky II (NŠ) 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Didaktika matematiky pro 1. stupeň ZŠ I 

Korekvizity: Praxe oborově didaktická (matematika), Didaktické situace v 
matematice 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška písemná, seminární práce, aktivní docházka na semináře  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, vedení semináře 

Vyučující 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Student se zaměří na promýšlení různých aspektů výuky matematiky na 1. stupni ZŠ, a to na: didaktickou 
transformaci učiva do tematického plánu a matematických úloh, formulaci cíle výuky, volbu didaktického 
prostředí vhodného pro realizaci daného výukového cíle, diagnostikování matematických znalostí, hodnocení 
formativní a sumativní, motivaci ve školní matematice, předcházení formalizmu ve výuce,  tvorbu úloh 
s určitým didaktickým záměrem (úlohy s antisignálem, otevřené úlohy, přeurčené, …). 

 
1. Různé přístupy k výuce matematiky (transmisivní, konstruktivní, podnětné vyučování, činnostní 

vyučování, budování schémat).  
2. Matematika v RVP ZV, koncipování matematiky v ŠVP.  
3. Formulace cíle výuky a jeho transformace do učebních úloh. 
4. Tvorba matematických úloh.  
5. Příprava a realizace hodiny matematiky. Aktivizující metody výuky. 
6. Projektová výuka v matematice. 
7. Učení řešením problémů, badatelsky orientovaná výuka.  
8. Chyby při řešení jako diagnostický prostředek. 
9. Metody řešení úloh.  
10. Hodnocení a klasifikace v matematice na prvním stupni  
11. Výuka matematiky s podporou počítače na 1. stupni ZŠ.  
12. – 13. Vyučování matematice orientované na budování schémat.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. (2015). Dítě, škola, matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál.   

RVP ZV (v platném znění) 

CHYTRÝ, V. Netradiční přístupy k vyučování matematice. Dostupné z: http://old.projekty.ujep.cz/podpuc/wp-
content/uploads/2014/06/Netradicni_pristupy_k_vyucovani_matematice.pdfKurz v prostředí Moodle 

http://old.projekty.ujep.cz/podpuc/wp-content/uploads/2014/06/Netradicni_pristupy_k_vyucovani_matematice.pdf
http://old.projekty.ujep.cz/podpuc/wp-content/uploads/2014/06/Netradicni_pristupy_k_vyucovani_matematice.pdf


 

Doporučená:  

Učebnice, pracovní sešity, metodické příručky pro matematiku pro 1. stupeň ZŠ.  

HEJNÝ, M. (2014). Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.  

BLAŽKOVÁ, R. (2013). Didaktika matematiky I. Brno. Dostupné z: https://docplayer.cz/44932874-Didaktika-
matematiky-i-ruzena-blazkova.html  

COUFALOVÁ, J. (2006). Projektové vyučování pro první stupeň základní školy. Náměty pro učitele. Praha: 
Fortuna. 

Matematický Klokan. Sborníky. Dostupné z: http://matematickyklokan.net/sborniky.php  

MOLNÁR, J., SCHUBERTOVÁ, S., VANĚK, V. (2007). Konstruktivismus ve vyučování matematice. Olomouc: PřF 
UP. Dostupné z: http://esfmoduly.upol.cz/texty/konstr_m.pdf 

STEHLÍKOVÁ, N., CACHOVÁ, J. (2006). Konstruktivistické přístupy k vyučování a praxe. In: Podíl učitele 
matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. Praha: JČMF. 

ZAZKIS, R., LILJEDAHL, P. (2009). Teaching mathematics as storytelling. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

https://docplayer.cz/44932874-Didaktika-matematiky-i-ruzena-blazkova.html
https://docplayer.cz/44932874-Didaktika-matematiky-i-ruzena-blazkova.html
http://matematickyklokan.net/sborniky.php
http://esfmoduly.upol.cz/texty/konstr_m.pdf


 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zájmová matematika  

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

prezentace vybrané zájmové aktivity 

docházka 

Garant předmětu RNDr. Libuše Samková, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře 

Vyučující 

RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Rozbor témat a aktivit vhodných pro zájmovou a mimoškolní činnost v matematice. 

1. Schopnosti matematického charakteru 

2. – 4. Předmatematická gramotnost a její uplatnění ve školním věku 

5. – 7. Deskové hry a stavebnice 

8. – 11. Neformální výuková prostředí (stříhání a překládání papíru, kamínky – figurální čísla, párátka)  

12. Matematika v literatuře pro děti 

13. – 13. Práce s nadanými dětmi 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Kuřina, F., a kol. (2009) Matematika a porozumění světu. Praha: Academia. 

Kubínová, M. (2005) Klíč k matematice. Praha: Albatros. 

Samková, L. (2014) Získávání předmatematických zkušeností v mateřské škole. South Bohemia Mathematical 
Letters, 22(1), 38-42. 

Fuchs, E., Lišková, H., Zelendová, E. (Ed.) (2015) Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. 
Praha: JČMF. 

Bednářová, J., Šmardová, V. (2015) Školní zralost. Brno: Edika. 

Hošpesová, A., Samková. L. (2012) Skládání tvarů jako podnět k badatelským aktivitám v geometrii na ZŠ. 
Sborník konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let, 123-130. Plzeň: Vydavatelský servis. 

Samková, L. (2017) Badatelské úlohy ve vyučování matematice. Sborník 8. konference Užití počítačů ve výuce 
matematiky, 116-131. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita. 

 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe oborově didaktická (matematika) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky odborná praxe, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

portfolio příprav na všechna vyučovaná témata v průběhu praxe, portfolio náslechů, 100% docházka, 
průběžná reflexe praxe na návazném semináři, představení vybrané výukové situace na závěrečné reflexi 
praxe 

Garant předmětu RNDr. Libuše Samková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede průběžnou i celkovou reflexi praxe, závěrečnou diskuzi k reflexi, 
kontroluje portfolia 

Vyučující 

RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (100 %) 

Garant předmětové praxe na základní škole (tutor – učitel matematiky) dle možností a potřeb PF JU 
(odpovídá garant předmětu) 

Stručná anotace předmětu 

1.–13. Praxe oborově didaktická (matematika) je praxí průběžnou. Reflexe předmětové praxe probíhá na 
semináři, který vždy bezprostředně navazuje na praxi na základní škole. 

Cílem matematické předmětové praxe je intenzivní pedagogické poznání praxe na základní škole z hlediska 
matematiky a její didaktiky. Jedná se o reflektovanou praxi, která je svázaná s matematickým oborem, 
s plánováním, realizací kurikula a sledováním dosaženého kurikula. Je vztažena ke kompetenci vytvářet 
v návaznosti na RVP stupně vzdělávání a ŠVP konkrétní školy přípravy (metodiky) výuky v souladu se zvolenou 
aprobaci, ověřovat výstupy učení žáků, realizovat na základě přípravy výuku v rámci oborové/oborově-
didaktické specializace (aprobace), tyto samostatné výstupy reflektovat. 

Reflektované pedagogické praxe zprostředkovávají kontakt s edukační realitou ve školách a přispívají k jeho 
profesní socializaci – důraz je kladen na reflektování praktických zkušeností, a to jak v rámci oborové a oborově-
didaktické složky studia, tak v rámci pedagogicko-psychologické složky. Praxe jsou koncipovány jako ucelený a 
gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele. Výstupem 
z učení jsou integrované znalosti a dovednosti vyrůstající z teoreticky ukotvené reflexe výuky na odpovídajících 
typech a stupních škol. Využití deníků praxe je v portfoliích a závěrečných pracích. Obhajoba portfolia je 
součástí SZZ Matematika s didaktikou. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Šimik, O., a kol. (2010) Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu 
pedagogické praxe – náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (RVP ZV). www.vuppraha.cz.  

Fuchs, E., Zelendová, E. a kol. (2015) Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání Matematika 
a její aplikace (Metodická doporučení s ilustrativními úlohami). dostupné z https://clanky.rvp.cz/wp-
content/upload/prilohy/20617/matematika.pdf 

 

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20617/matematika.pdf
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20617/matematika.pdf


 

Vondrová, N., Rendl, M. (2015).  Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Karolinum. 

učebnice matematiky pro základní školy.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktické situace v matematice (NŠ) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

písemné rozbory vybraných výukových situací  

peer teaching vybraného tématu (výklad + hodnocení výkonů žáků) 

docházka 

Garant předmětu RNDr. Libuše Samková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede seminář 

Vyučující 

RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Blok 1 (1.–7. s.): Reprezentace školní praxe (videozáznamy, obrázkové a textové reprezentace) – imitace 
výukových situací a jejich rozbor, nácvik reakce na názory žáků, žákovské prekoncepce a miskoncepce, různé 
způsoby uvažování, různé způsoby řešení úloh, diskuse na související didaktická a metodická témata. 

 

Blok 2 (8.–13. s.): Peer Teaching – na klíčová didaktická témata v matematice 1. stupně ZŠ (např. pamětné 
sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání do 100, násobilka, pamětné násobení mimo obor 
násobilky, písemné násobení dvouciferných čísel, písemné dělení jednociferným číslem, písemné dělení 
dvouciferným číslem). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kuřina, F., a kol. (2009) Matematika a porozumění světu. Praha: Academia. 

Kuřina, F. (2016) Matematika jako pedagogický problém. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Novotná, J. (2000). Analýza řešení slovních úloh. Praha: Pedagogická fakulta UK. 

Tichá, M., Macháčková, J. (2006) Rozvoj pojmu zlomek ve vyučování matematice. Praha: JČMF. 

Samková, L. (2016) Didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů 1. stupně základní školy před studiem 
didaktiky matematiky. Scientia in educatione, 7(2), 71-99. 

Pavlasová, L., a kol. (2018) Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací. 
Pedagogika, 68(1), 5-24. 

Janík, T., a kol. (2009) Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido. 

Buchbinder, O., Kuntze, S. (eds.) Mathematics Teachers Engaging with Representations of Practice. Cham: 
Springer. 

 



 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk 1 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zk. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: Realizace výukové aktivity formou peer teaching. Seminární práce (esej) na zadané téma. Pro absolvování 
zkoušky musí mít student splněné podmínky zápočtu. 

Zkouška: písemný test zaměřený na gramatiku a slovní zásobu – úspěšnost 70 %, ústní zkouška. 

Konzultace a zkoušení probíhají v anglickém jazyce. 

 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede metodicky rodilé mluvčí, zkouší, konzultuje. 

Vyučující 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (10%), PhDr. Lenka Hessová (40%), lektor - rodilý mluvčí (dle aktuálního personálního 
obsazení) (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

V průběhu prvních tří semestrů povinného předmětu Anglický jazyk I-III budou studenti budovat svou komunikativní 
kompetenci v cílovém jazyce tak, aby dosáhli úrovně B1 podle SERR pro jazyky. Tento prakticky orientovaný seminář je 
zaměřený na konsolidaci dosavadních znalostí gramatiky a slovní zásoby a vyvážený rozvoj všech čtyř základních 
řečových dovedností, tedy práce s textem, psaní, mluvení a poslechu. 

Veškeré kompetence v rámci Anglického jazyka 1 budou rozšiřovány v rámci těchto jazykových struktur: 

1.Word order in questions 

2.Present simple 

3. Present continuous 

4. Past simple 

5. Past continuous 

6. Time sequencers and connectors 

7. Be going to 

8. Present continuous for future arrangements 

9. Defining relative clauses 

10. Present perfect 

11. Present perfect or past simple 

12. Something, anything, nothing 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

OXENDEN C., LATHAM KOENIG, Ch., SELIGSON, P. (2012). English File Third Edition Pre-intermediate. Oxford: OUP. 
Lekce 1–4. 

Doporučená:  

UR, P. (1991).  Discussions that Work. Task-centred fluency practice. Cambridge: CUP. 

MURPHY, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge: CUP. 

ANDERSON, K., MACLEAN, J.,LYNCH, T. (2005). Study Speaking. Cambridge: CUP. 

JONES, L. (2002). Working in English. Cambridge: CUP. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk 2 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26 s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: Realizace výukové aktivity formou peer teaching. Seminární práce (esej) na zadané téma, písemný test 
zaměřený na gramatiku a slovní zásobu – úspěšnost 70 %. 

Konzultace a peer teaching probíhají v anglickém jazyce. 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede metodicky lektory – rodilé mluvčí, konzultuje, kontrolje splnění podmínek. 

Vyučující 

 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (10%), PhDr. Lenka Hessová (40%), lektor - rodilý mluvčí (dle aktuálního personálního 
obsazení) (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

V průběhu prvních tří semestrů povinného předmětu Anglický jazyk I-III budou studenti budovat svou komunikativní 
kompetenci v cílovém jazyce tak, aby dosáhli úrovně B1 podle SERR pro jazyky. Tento prakticky orientovaný seminář je 
vedený českým i rodilým mluvčím a zaměřuje se na konsolidaci dosavadních znalostí gramatiky a slovní zásoby a 
vyvážený rozvoj všech čtyř základních řečových dovedností, tedy práce s textem, psaní, mluvení a poslechu. 

Veškeré kompetence v rámci Anglického jazyka 2 budou rozšiřovány v rámci těchto jazykových struktur: 

1.Comparative adjectives and adverbs, as…as 

2.Superlatives + ever + present perfect 

3. Quantifiers, too, not enough 

4. Will/ won´t (predictions) 

5. Will/ won´t (decisions, offers, promises) 

6. Review of verb forms: present, past and future 

7. Uses of the infinitive with to 

8. Uses of the gerund 

9. Have to, don´t have to, must, mustn´t 

10. Should 

11. First conditional (If + present, will + infinitive) 

12. Possessive pronouns 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

OXENDEN C., LATHAM KOENIG, Ch., SELIGSON, P. (2012). English File Third Edition Pre-intermediate. Oxford: OUP. 
Lekce 5–8. 

 

Doporučená:  

UR, P. (1991).  Discussions that Work. Task-centred fluency practice. Cambridge: CUP. 

MURPHY, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge: CUP. 

ANDERSON, K., MACLEAN, J.,LYNCH, T. (2005). Study Speaking. Cambridge: CUP. 

JONES, L. (2002). Working in English. Cambridge: CUP. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Komunikační dovednosti učitele 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2  

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

zp. 

 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výuka a ověření studijních výsledků probíhají v anglickém jazyce 

Aktivní účast na semináři 

Mikrovýstup 

Založení a prezentace portfolia učitele AJ 

 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem semináře je připravit budoucího učitele na to, aby dovedl vést hodinu v angličtině tak, jak to vyžaduje v 
současnosti uplatňovaný komunikativní přístup. Studenti si prakticky vyzkoušejí, jak realizovat základní 
jazykové funkce používané při vedení hodiny cizího jazyka. 

Tematický plán: 

1) mateřština vs. cizí jazyk pro vedení hodiny 

2) srozumitelné vedení hodiny 

3) fáze hodiny, základní fráze  

4) organizace a vedení třídy  

5) výklad, procvičování, zadávání úkolů 

6)            zpětná vazba a hodnocení 

7)            kladení otázek, časté chyby učitelů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Betáková, L. Angličtina učitele angličtiny. Fraus, 2006. 

Slattery, M. and Willis, J. English for Primary Teachers. Oxford University Press, 2003. 

 

Všechny studijní materiály studenti najdou v MOODLE. 



 

 

Doporučená: 

Hughes, G., Moate, J. & Tiina Raatikainen. Practical Classroom English. Oxford University Press, 2008. 

Willis, J. Teaching English through English. Longman, 1981. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk 3 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Úspěšné splnění požadavků předmětu Anglický jazyk II podmiňuje 
zapsání: Jazyk učitele angličtiny II., volitelnou SZZ z anglického jazyka. 

Způsob ověření studijních výsledků Zk. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: Realizace výukové aktivity formou peer teaching. Seminární práce (esej) na zadané téma. Pro 
absolvování zkoušky musí mít student splněné podmínky zápočtu. 

Zkouška: písemný test zaměřený na gramatiku a slovní zásobu – úspěšnost 70 %, ústní zkouška. 

Konzultace a zkoušení probíhají v anglickém jazyce. 

 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede metodicky lektory – rodilé mluvčí, zkouší, konzultuje. 

Vyučující 

 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (10%), PhDr. Lenka Hessová (40%), lektor - rodilý mluvčí (dle aktuálního 
personálního obsazení) (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

V průběhu prvních tří semestrů povinného předmětu Anglický jazyk I-III budou studenti budovat svou 
komunikativní kompetenci v cílovém jazyce tak, aby dosáhli úrovně B1 podle SERR pro jazyky. Tento prakticky 
orientovaný seminář je zaměřený na konsolidaci dosavadních znalostí gramatiky a slovní zásoby a vyvážený 
rozvoj všech čtyř základních řečových dovedností, tedy práce s textem, psaní, mluvení a poslechu. 

Veškeré kompetence v rámci Anglického jazyka 3 budou rozšiřovány v rámci těchto jazykových struktur: 

1. Second conditional (If + past, would + infinitive) 

2.Present perfect + for and since 

3. Present perfect or past simple 

4. Passive 

5. Used to 

6. Might 

7. Expressing movement 

8. Word order of phrasal verbs 

9. So, neither + auxiliaries 

10. Past perfect 

11. Reported speech 

12. Questions without auxiliaries 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

OXENDEN C., LATHAM KOENIG, Ch., SELIGSON, P. (2012). English File Third Edition Pre-intermediate. Oxford: 
OUP. Lekce 9–12. 

Doporučená:  

UR, P. (1991).  Discussions that Work. Task-centred fluency practice. Cambridge: CUP. 

MURPHY, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge: CUP. 

ANDERSON, K., MACLEAN, J., LYNCH, T. (2005). Study Speaking. Cambridge: CUP. 

JONES, L. (2002). Working in English. Cambridge: CUP. 

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 anglického jazyka 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2  

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

zk 

 

Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výuka a ověření studijních výsledků probíhají v anglickém jazyce 

Aktivní účast na přednáškách i semináři 

Písemný test   

Rozšíření portfolia o 10 nových aktivit pro výuku anglického jazyka 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními východisky pro výuku cizích jazyků a s charakteristikou 
a specifiky žáků ve věku 5-12 let. 

 

Tematický plán: 

1) charakteristické rysy výuky dětí 

2) osvojování mateřštiny a učení se cizímu jazyku 

3)            učební styly a strategie 

4) faktory ovlivňující učení (věk, motivace) 

5) metody výuky cizích jazyků 

6) jazykové prostředky a řečové dovednosti 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Brewster, J., Ellis, G., Girard, D. The Primary English Teacher's Guide. Penguin English, 2004. 

Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.  

 

Všechny studijní materiály jsou studentům k dispozici v MOODLE. 

 



 

Doporučená: 

Ur, P. A Course in Language Teaching. Cambridge University Press, 1996.  

Lightbown, P. & Spada, N. How Languages are Learned. Oxford University Press, 2006.  

Scrivener, J. Learning Teaching. Macmillan Publishers Limited, 2005.  

Brumfit, Ch. (ed.) Teaching English to Children. From Practice to Principle. Longman, 1996.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe oborově didaktická (angličtina) I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2  

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp. Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Stoprocentní účast  

Výuka a rozbor vyučovací hodiny 

Reflektivní esej 

 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant, vyučující 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. (50%), PhDr. Lenka Hessová (50%) 

 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači se seznámí s praktickými aspekty výuky cizího jazyka na prvním stupni prostřednictvím náslechu a 
vlastní výuky. Nejprve budou několik týdnů pozorovat výuku zkušeného učitele, poté se do ní aktivně zapojí. 
Po každé hodině následuje rozbor, jehož součástí je hodnocení výuky a sebereflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená: 

Učební materiály používané na základní škole 

Materiály poskytnuté vyučující 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jazyková cvičení NŠ 1 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test z řečových dovedností a jazykových prostředků z probraného učiva; zkouška formou diskuse či 
rozhovoru (dialog) a monolog k oblasti uvedených témat;  stěžejní pro dosažení požadované úrovně dle SERR 
pro jazyky je průběžná příprava na výuku formou samostudia dle zadání vyučujícího; aktivní účast na 
semináři, četba jedné dětské knihy v německém jazyce. Dosáhne-li student ve vstupním testu do předmětu 
Jazyková cvičení NŠ 1 jazykové úrovně B2 dle SERR, nemusí se účastnit přímé výuky. Předepsané požadavky 
disciplíny může splnit distanční formou. Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, koncipuje výuku a podílí se na ověřování znalostí.  

Vyučující 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D., (60%), Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer (40%) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Cílem předmětu je rozvíjení komunikačních dovedností v německém jazyce na úrovni B1+ podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Důraz je kladen na jazyk mluvený, avšak v rámci semináře 
bude kultivován i jazyk psaný. V seminářích je používána moderní učebnice PERLMANN-BALME, Michaela a 
Susanne SCHWALB: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Niveau B1+. Ismaning: Hueber Verlag, 2012. S tématy 
souboru a gramatickým učivem je pracováno výběrově s ohledem na potřeby studentů NŠ. Jednak je rozvíjena 
slovní zásoba, jednak cvičena schopnost logicky a pohotově reagovat na situace běžného života. Studenti jsou 
také průběžně seznamováni s problematickými gramatickými či pravopisnými jevy a jsou vedeni k jejich 
správnému užívání nejen při diskusích či rozhovorech, ale také v rovině psané. Nedílnou součástí je také nácvik 
porozumění psanému textu či poslechová cvičení. Studenti v rámci domácí přípravy mj. přečtou jednu dětskou 
knihu v německém jazyce dle doporučení vyučujícího. Vstupní znalostí je úroveň B1 podle SERR pro jazyky ve 
všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a jazykových prostředcích. Semináře probíhají 
v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. Představení se 

2. – 3. Lekce 1: V kontaktu (časová příslovce, deklinace adjektiv) 

4. Lekce 2: Svátky (modální částice, rekce sloves) 

5. Lekce 3: Na cestě (slovesa pohybu, werden + infinitiv, vztažné věty) 

6. – 7. Lekce 4: Bydlení (slovosled ve větě hlavní, slovotvorba podstatných jmen, nicht/nur brauchen … zu, 
časové předložky) 



 

8. Lekce 5: Nástup do zaměstnání (konjunktiv II) 

9. – 10. Lekce 6: Hudba (příčinné věty, přípustkové věty) 

11. - 12. Lekce 7: Peníze (pasivum) 

13. Lekce 8: Celoživotní vzdělávání (genitiv, místní předložky) 

Test 

Výstupy z učení 

Studenti jsou schopni vést písemnou i ústní komunikaci v probraných tématech na uvedené úrovni dle SERR 
pro jazyky s bohatou slovní zásobou a dobrou znalostí gramatiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

PERLMANN-BALME, Michaela a Susanne SCHWALB. Sicher! Kursbuch. Deutsch als Fremdsprache. Niveau B1+. 
1. Aufl., Ismaning: Hueber Verlag, 2012. ISBN 978-3-19-001206-0. 

PERLMANN-BALME, Michaela a Susanne SCHWALB. Sicher! Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache. Niveau 
B1+. 1. Aufl., Ismaning: Hueber Verlag, 2012. ISBN 978-3-19-011206-7. 

Doporučená literatura: 

FÖLDEAK, Hans. Sag’s besser! Deutsch üben 5. Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hueber 
Verlag, 2001. ISBN 31-900-7454-2. 

FÖLDEAK, Hans. Sag’s besser! Deutsch üben 6. Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hueber 
Verlag, 2001. ISBN 31-900-7453-4. 

DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Die Gelbe aktuell. 
Ismaning: Max Hueber Verlag, 2009. ISBN 978-3-19-307255-9. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jazyková cvičení NŠ 2 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test z řečových dovedností a jazykových prostředků z probraného učiva; stěžejní pro dosažení 
požadované úrovně dle SERR pro jazyky je průběžná příprava na výuku formou samostudia dle zadání 
vyučujícího; aktivní účast na semináři; četba jedné dětské knihy v německém jazyce. Dosáhne-li student ve 
vstupním testu do předmětu Jazyková cvičení NŠ 1 jazykové úrovně B2 dle SERR, nemusí se účastnit přímé 
výuky. Předepsané požadavky disciplíny může splnit distanční formou. Ověřování znalostí probíhá 
v německém jazyce. 

Garant předmětu Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, koncipuje výuku a podílí se na ověřování znalostí. 

Vyučující 

Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer (60%), lektor (40 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Cílem předmětu je rozvíjení komunikačních dovedností v německém jazyce na úrovni B2 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Důraz je kladen na jazyk mluvený, avšak v rámci semináře 
bude kultivován i jazyk psaný. V seminářích je používána moderní učebnice PERLMANN-BALME, Michaela, 
Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK: Sicher! aktuell. Deutsch als Fremdsprache. Niveau B2.1. Ismaning: 
Hueber Verlag, 2019. S tématy souboru a gramatickým učivem je pracováno výběrově s ohledem na potřeby 
studentů NŠ. Jednak je rozvíjena slovní zásoba, jednak cvičena schopnost logicky a pohotově reagovat na 
situace běžného života. Studenti jsou také průběžně seznamováni s problematickými gramatickými či 
pravopisnými jevy a jsou vedeni k jejich správnému užívání nejen při diskusích či rozhovorech, ale také v rovině 
psané. Nedílnou součástí je také nácvik porozumění psanému textu či poslechová cvičení. Studenti v rámci 
domácí přípravy mj. přečtou jednu dětskou knihu v německém jazyce dle doporučení vyučujícího. Vstupní 
znalostí je úroveň B1+ podle SERR pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a 
jazykových prostředcích. Ačkoliv se v seminářích pracuje s učebnicovým souborem na úrovni B2, bude 
závěrečné testování připraveno pro úroveň B1+.  Semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. – 4. Lekce 1: Přátelé (přátelé a známí, sociální sítě, interaktivní rádio, slovní zásoba k tématům věk, 
přátelství a láska, prezentace, podvojné spojky, slovosled ve středu věty, slovotvorba: přípony u podstatných 
jmen) 



 

5. – 8. Lekce 2: Ve firmě (průběh dne, činnosti v kanceláři, odpočinek na pracovišti, důvody k výpovědi 
z pracovního poměru, formální telefonní hovory, stavové pasivum, „von“ nebo „durch“ v pasivních větách, 
slovotvorba: předpony u podstatných jmen, participium I a II jako přídavné jméno) 

9. – 13. Lekce 3: Média (používání médií, filmy a filmové žánry, důležité telefonáty, zdroje zpráv, slovotvorba: 
přípony u adjektiv, věty s „dass“, věty s „wenn“)  

14. Test 

 

Výstupy z učení 

Studenti jsou schopni vést písemnou i ústní komunikaci v probraných tématech na uvedené úrovni dle SERR 
pro jazyky s bohatou slovní zásobou a dobrou znalostí gramatiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK. Sicher! aktuell. Kursbuch und 
Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache. Lektion 1 – 6. Niveau B2.1. 1. Aufl., Ismaning: Hueber Verlag, 2019. 
ISBN 978-3-19-601207-1. 

 

Doporučená literatura: 

DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Die Gelbe aktuell. 
Ismaning: Max Hueber Verlag, 2009. ISBN 978-3-19-307255-9. 

SCHMITT, Richard. Weg mit den typischen deutschen Fehlern! Teil 1. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 
Deutsch üben 3. ISBN 3-19-007425-6. 

SCHMITT, Richard. Weg mit den typischen deutschen Fehlern! Teil 2. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 
Deutsch üben 4. ISBN 3-1900-7451-8. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Fonetika NŠ 1 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

kolokvium Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Čtení textů a připravený mluvený projev se správnou výslovností; průběžná příprava na výuku formou 
samostudia dle zadání vyučujícího; aktivní účast na semináři. Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář a koncipuje výuku. 

Vyučující 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Cílem seminářů předmětu „Fonetika NŠ 1“ je praktický nácvik správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Důraz 
je kladen také na nácvik slovního a větného přízvuku, řečového tempa, pauz, rytmu a větné intonace. 
Studenti se seznámí s mezinárodní fonetickou transkripcí IPA/API. Důležitým aspektem předmětu je též 
kontrastivní srovnání fonetického systému němčiny a češtiny. Semináře jsou koncipovány s přihlédnutím 
k potřebám studentů a se zřetelem na výuku německého jazyka na 1. stupni ZŠ a cílovou skupinu žáků 
mladšího školního věku. Semináře probíhají v německém jazyce.  

Obsah předmětu - semináře 

1. Samohlásky e-ové 

2. Samohlásky o-vé 

3. Samohlásky ö-ové 

4. Samohlásky ü-ové 

5. Napjatá neznělá palatální frikativa Ich-Laut 

6. Napjatá neznělá velární frikativa Ach-Laut 

7. Ráz 

8. Slovní přízvuk 

9. Rytmus 

10. Pauza 

11. Větný přízvuk 

12. Větná intonace 

13. Nácvik fonetické transkripce 

 



 

Výstupy z učení 

Po absolvování předmětu se studenti budou dostatečně orientovat ve fonetickém systému německého 
jazyka, a to jak v rovině segmentální, tak i suprasegmentální se zřetelem na výuku jazyka na 1. stupni ZŠ a 
cílovou skupinu žáků mladšího školního věku. Upevní si používání pravidel německého pravopisu. Prakticky si 
nacvičí správnou výslovnost německých hlásek v mluveném projevu. Budou schopni fonetického přepisu slov 
dle mezinárodní fonetické transkripce IPA/API. V neposlední řadě si nacvičí správný slovní a větný přízvuk, 
řečové tempo, pauzy, rytmus a větnou intonaci. Studenti budou schopni porovnat německý a český fonetický 
systém. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

HIRSCHFELD, Ursula, Kerstin REINKE a Eberhard STOCK. Phonothek intensiv. Aussprachetrainig. 6. 
überarbeitete und aktualisierte Aufl. Berlin: Langenscheidt, 2013. ISBN 978-3-12-606385-2. 

DUDEN. Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. 7., komplett überarbeitete 
und aktualisierte Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2015. ISBN 978-3-411-04067-4. 

 

Doporučená: 

ANTOŠOVÁ, Jarmila a Jitka TOMKOVÁ. Hör zu und sag mal! Úvodní fonetický kurz v počátečním období výuky 
německého jazyka. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-139-5. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jazyková cvičení NŠ 3 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test z řečových dovedností a jazykových prostředků z probraného učiva; stěžejní pro dosažení 
požadované úrovně dle SERR pro jazyky je průběžná příprava na výuku formou samostudia dle zadání 
vyučujícího; aktivní účast na semináři, četba jedné dětské knihy v německém jazyce. Dosáhne-li student ve 
vstupním testu do předmětu Jazyková cvičení NŠ 1 jazykové úrovně B2 dle SERR, nemusí se účastnit přímé 
výuky. Předepsané požadavky disciplíny může splnit distanční formou. Ověřování znalostí probíhá 
v německém jazyce. 

Garant předmětu M. Junge, M.A 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář a koncipuje výuku. 

Vyučující 

M. Junge, M.A (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Cílem předmětu je rozvíjení komunikačních dovedností v německém jazyce na úrovni B2 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Důraz je kladen na jazyk mluvený, avšak v rámci semináře 
bude kultivován i jazyk psaný. V seminářích je používána moderní učebnice PERLMANN-BALME, Michaela, 
Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK: Sicher! aktuell. Deutsch als Fremdsprache. Niveau B2.1. Ismaning: 
Hueber Verlag, 2019. S tématy souboru a gramatickým učivem je pracováno výběrově s ohledem na potřeby 
studentů NŠ. Jednak je rozvíjena slovní zásoba, jednak cvičena schopnost logicky a pohotově reagovat na 
situace běžného života. Studenti jsou také průběžně seznamováni s problematickými gramatickými či 
pravopisnými jevy a jsou vedeni k jejich správnému užívání nejen při diskusích či rozhovorech, ale také v rovině 
psané. Nedílnou součástí je také nácvik porozumění psanému textu či poslechová cvičení. Studenti v rámci 
domácí přípravy mj. přečtou jednu dětskou knihu v německém jazyce dle doporučení vyučujícího. Vstupní 
znalostí je úroveň B1+ podle SERR pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a 
jazykových prostředcích. Ačkoliv se v seminářích pracuje s učebnicovým souborem na úrovni B2, bude 
závěrečné testování připraveno pro úroveň B1+. Semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. – 4. Lekce 4: Po škole (kvíz, nástup do zaměstnání, pobyty v zahraničí, duální vzdělávání, vyjadřování 
časových souvislostí, slovotvorba: přípona –weise u příslovcí) 

5. – 8. Lekce 5: Uvědomění si vlastního těla (módní časopisy, rčení k tématu tělo, sport, sloveso „lassen“, 
vyjadřování domněnky – futurum II) 



 

9. – 13. Lekce 6: Zažít města (města, poznávání města, části Berlína, zajímavosti o městech, nabídka trávení 
volného času ve městech, konjunktiv II, přání a porovnání, adjektiva s předložkami) 

Test 

Výstupy z učení 

Studenti jsou schopni vést písemnou i ústní komunikaci v probraných tématech na uvedené úrovni dle SERR 
pro jazyky s bohatou slovní zásobou a dobrou znalostí gramatiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK: Sicher! aktuell. Kursbuch und 
Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache. Lektion 1 – 6. Niveau B2.1. 1. Aufl., Ismaning: Hueber Verlag, 2019. 
ISBN 978-3-19-601207-1. 

 

Doporučená: 

DREYER, Hilke a Richard SCHMITT: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Die Gelbe aktuell. 
Ismaning: Max Hueber Verlag, 2009. ISBN 978-3-19-307255-9. 

SCHMITT, Richard. Weg mit den typischen deutschen Fehlern! Teil 1. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 
Deutsch üben 3. ISBN 3-19-007425-6. 

SCHMITT, Richard. Weg mit den typischen deutschen Fehlern! Teil 2. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 
Deutsch üben 4. ISBN 3-1900-7451-8. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Fonetika NŠ 2 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

kolokvium Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Čtení textů a připravený mluvený projev se správnou výslovností; průběžná příprava na výuku formou 
samostudia dle zadání vyučujícího; aktivní účast na semináři. Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář a koncipuje výuku. 

Vyučující 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Disciplína „Fonetika NŠ 2“ navazuje na předmět „Fonetika NŠ 1“. Cílem předmětu „Fonetika NŠ 2“ je praktický 
nácvik správné výslovnosti jednotlivých hlásek a časté kombinace konsonantů. Důraz je kladen také na 
nacvičování správného slovního a větného přízvuku. Studenti cvičí mezinárodní fonetickou transkripci 
IPA/API. Důležitým aspektem předmětu je také kontrastivní srovnání fonetického systému němčiny a češtiny. 
Semináře jsou koncipovány s přihlédnutím k potřebám studentů a se zřetelem na výuku německého jazyka na 
1. stupni ZŠ a cílovou skupinu žáků mladšího školního věku. Semináře probíhají v německém jazyce.  

 

Obsah předmětu 

1. Slovní přízvuk (německá slova) 

2. Slovní přízvuk (cizí slova) 

3. Slovní přízvuk (složeniny) 

4. Redukované „e“, tzv. Schwa-Laut 

5. Tzv. Ang-Laut 

6. Dvojhlásky 

7. Souhlásky závěrové 

8. – 9. Vokalizované „r“ 

10. Nenapjatá znělá prealveolární frikativa „l“ 

11. – 12. Časté kombinace konsonantů 

13. Nácvik fonetické transkripce 

 



 

Výstupy z učení 

Po absolvování předmětu budou studenti umět správnou výslovnost německých hlásek v mluveném projevu 
se zřetelem na výuku jazyka na 1. stupni ZŠ a cílovou skupinu žáků mladšího školního věku. Budou schopni 
fonetického přepisu slov dle mezinárodní fonetické transkripce IPA/API. Studenti budou schopni porovnat 
německý a český fonetický systém. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

HIRSCHFELD, Ursula, Kerstin REINKE a Eberhard STOCK. Phonothek intensiv. Aussprachetrainig. 6. 
überarbeitete und aktualisierte Aufl. Berlin: Langenscheidt, 2013. ISBN 978-3-12-606385-2. 

DUDEN. Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. 7., komplett überarbeitete 
und aktualisierte Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2015. ISBN 978-3-411-04067-4. 

 

Doporučená: 

ANTOŠOVÁ, Jarmila a Jitka TOMKOVÁ. Hör zu und sag mal! Úvodní fonetický kurz v počátečním období výuky 
německého jazyka. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-139-5. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jazyková cvičení NŠ 4 

Typ předmětu povinný dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test ze všech řečových dovedností a jazykových prostředků z probraného učiva; zkouška formou 
diskuse či rozhovoru (dialog) a monolog k oblasti uvedených témat;  stěžejní pro dosažení požadované úrovně 
dle SERR pro jazyky je průběžná příprava na výuku formou samostudia dle zadání vyučujícího; aktivní účast na 
semináři, četba jedné dětské knihy v německém jazyce. Dosáhne-li student ve vstupním testu do předmětu 
Jazyková cvičení NŠ 1 jazykové úrovně B2 dle SERR, nemusí se účastnit přímé výuky. Předepsané požadavky 
disciplíny může splnit distanční formou. Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře a koncipuje výuku. 

Vyučující 

Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Cílem předmětu je rozvíjení komunikačních dovedností v německém jazyce na úrovni B2 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Důraz je kladen na jazyk mluvený, avšak v rámci semináře 
bude kultivován i jazyk psaný. V seminářích je používána moderní učebnice PERLMANN-BALME, Michaela, 
Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK: Sicher! aktuell. Deutsch als Fremdsprache. Niveau B2.2. Ismaning: 
Hueber Verlag, 2019. S tématy souboru a gramatickým učivem je pracováno výběrově s ohledem na potřeby 
studentů NŠ.  Jednak rozvíjena slovní zásoba, jednak cvičena schopnost logicky a pohotově reagovat na situace 
běžného života. Studenti jsou také průběžně seznamováni s problematickými gramatickými či pravopisnými 
jevy a jsou vedeni k jejich správnému užívání nejen při diskusích či rozhovorech, ale také v rovině psané. 
Nedílnou součástí je také nácvik porozumění psanému textu či poslechová cvičení. Studenti v rámci domácí 
přípravy mj. přečtou jednu dětskou knihu v německém jazyce dle doporučení vyučujícího. Vstupní znalostí je 
úroveň B1+ podle SERR pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a jazykových 
prostředcích. Ačkoliv se v seminářích pracuje s učebnicovým souborem na úrovni B2, bude závěrečné testování 
připraveno pro úroveň B1+. Semináře probíhají v německém jazyce. 

Obsah předmětu 

1. – 4. Lekce 7: Vztahy (typy rodin, typy vztahů, manželství a rozvod, vztahy na dálku, mezi dvěma kulturami, 
substantiva s předložkami, nepřímá řeč, vztažné věty, srovnávací věty) 

5. – 8. Lekce 8: Strava (potraviny, způsob stravování, vše o výživě, regionální pokrmy, reklama na potraviny, 
spokojenost zákazníků, modální sloveso „sollen“ v subjektivní výpovědi, slovotvorba: nominalizace, 
podmínkové věty, přípustkové věty) 

9. – 13. Lekce 9: Na univerzitě (ze školy na univerzitu, volba univerzity, přihláška na univerzitu, financování 
studia, výměna zkušeností, věty důsledkové, verbonominální vazby, slovotvorba: negace pomocí předpon a 
přípon u adjektiv)  



 

Test 

Výstupy z učení 

Studenti jsou schopni vést písemnou i ústní komunikaci v probraných tématech na uvedené úrovni dle SERR 
pro jazyky s bohatou slovní zásobou a dobrou znalostí gramatiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK. Sicher! aktuell. Kursbuch und 
Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache. Lektion 7 – 12. Niveau B2.2. 1. Aufl., Ismaning: Hueber Verlag, 2019. 
ISBN 978-3-19-621207-5. 

 

Doporučená: 

DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Die Gelbe aktuell. 
Ismaning: Max Hueber Verlag, 2009. ISBN 978-3-19-307255-9. 

SCHMITT, Richard. Weg mit den typischen deutschen Fehlern! Teil 1. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 
Deutsch üben 3. ISBN 3-19-007425-6. 

SCHMITT, Richard. Weg mit den typischen deutschen Fehlern! Teil 2. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 
Deutsch üben 4. ISBN 3-1900-7451-8. 

 

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 německého jazyka 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, průběžné vypracovávání zadávaných úloh, vypracování seminární práce, příprava 
hodiny. Zkouška ověřuje znalosti získané absolvováním disciplíny. Ověřování znalostí probíhá v německém 
jazyce. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede přednášku a seminář. Koncipuje výuku. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Disciplína „Úvod do didaktiky německého jazyka“ představuje úvod do oborové didaktiky němčiny jako cizího 
jazyka jako samostatné vědní disciplíny. Studenti se v ní seznámí se základním pojmovým aparátem, na základě 
práce s RVP ZV se začnou učit formulovat cíle výuky, klíčové kompetence a průřezová témata německého jazyka 
na 1. stupni ZŠ. Seznámí se s aktuálními učebnicovými soubory němčiny. Na základě vlastního pozorování výuky 
se začnou učit vytvářet přípravy na vyučování. Přednášky a semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. – 3. Vymezení předmětu didaktiky německého jazyka, definování základních pojmů (interkulturní 
komunikační kompetence, komunikační kompetence, mnohojazyčnost, RVP ZV, SERR), pomocné vědy 
didaktiky cizích jazyků  
4. Seznámení se základní odbornou didaktickou literaturou a aktuálními učebnicovými soubory 
5. – 6. Cíle a učivo ve výuce cizího jazyka, jazykové prostředky a řečové dovednosti a jejich postavení ve výuce 
NJ 
7. – 9. Rámcový vzdělávací program pro němčinu a tvorba ŠVP, Standardy pro výuku německého jazyka, 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky, portfolio. Formulace vyučovacích cílů, klíčových kompetencí a 
průřezových témat 
10. – 11. Plánování výuky, příprava vyučovací hodiny a její realizace, organizační formy výuky, individualizace 
a diferenciace výuky 
12. Pozorování výuky jako východisko k porozumění procesu plánování vlastní výuky, reflexe výuky  
13. Evropská a česká jazyková politika 

 

Výstupy z učení 

Absolvováním předmětu získají studenti a studentky první hlubší vhled do didaktiky cizích jazyků jako 
samostatné vědní disciplíny. Porozumí podstatě didaktiky, naučí se formulovat cíle výuky v návaznosti na 
klíčové kurikulární dokumenty, seznámí se se základními kurikulárními dokumenty a s aktuálně používanými 



 

učebnicovými soubory němčiny. Na konci semestru budou schopni vytvořit vlastní přípravu na vyučovací 
hodinu.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru. Vydání druhé. Praha: Academia, 2013. 
ISBN 978-80-200-2274-5. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme. 2. české vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1425-2. 

 

Doporučená: 

Aktuální učebnice němčiny pro 1. stupeň ZŠ. 

 JELÍNEK, Stanislav. K funkční charakteristice učebnic cizích jazyků. Cizí jazyky, č. 3-4, 1993-1994, s. 83-88. 

PURM, Radko. K teorii učebnice cizího jazyka. Cizí jazyky, roč. 40, č. 7-8, 1996-1997, s. 111-113. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe oborově didaktická (němčina)  

Typ předmětu povinný  dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky pedagogická praxe, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na pedagogické praxi, docházka bez absencí, 10 odevzdaných příprav na výuku, vedení 
pedagogického portfolia. 

Garant předmětu Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede praxi. 

Vyučující 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Cílem předmětu je získávání prvních oborových pedagogických zkušeností přímo ve výuce. Jedná se 
o průběžnou pedagogickou praxi, kterou student vykonává po celý semestr ve skupině max. 5 studentů. Po 
úvodní hospitaci, jejímž cílem je seznámit se s cílovou skupinou žáků, jejich jazykovými znalostmi a specifiky 
kolektivu, studenti vykonávají tzv. tandemovou praxi, tedy společně si připravují výuku a společně ji též 
realizují, přičemž vedoucí roli ve výuce přebírá vždy jiný student/jiná studentka. Tím dochází k postupnému 
přebírání odpovědnosti za vlastní výuku a interakci s žáky. Studenti navazují na teoretické poznatky získané 
v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru, na asistentskou praxi pořádanou katedrou 
pedagogiky a psychologie a na výuku Úvod do didaktiky německého jazyka. Podstatným cílem reflektivního 
semináře navazujícího na praxi ve škole je postupné prohlubování reflektivních a sebereflektivních dovedností 
studentů potřebných k práci učitele.  

 

Obsah předmětu 

 1. Úvod do tandemové pedagogické praxe, seznámení s cílovou skupinou, s cíli výuky, s požadavky na 
absolvování předmětu a vedení pedagogického deníku 

 2. Hospitace ve výuce 

 3. – 12. Realizace tandemové pedagogické praxe na přidělené škole 

 13. Závěrečné hodnocení absolvované praxe, předložení pedagogických deníků a portfolia 

Výstupy z učení 

Student je po absolvování předmětu schopen propojovat teoretické poznatky získané v kurzech pedagogiky, 
psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi. Umí si ve spolupráci s ostatními připravit a 
realizovat vyučovací hodinu a reflektovat ji.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Aktuálně používaný učebnicový soubor němčiny 



 

MEYER, Hilbert. Was ist guter Unterricht? 9. Aufl. Berlin: Cornelsen-Scriptor, 2013. ISBN 978-3-589-22047-2. 

RVP ZV, dostupné z www.rvp.cz [cit. 28. 8. 2019]. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme. 2. české vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1425-2. 

 

Doporučená: 

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 
2009. ISBN 80-7367-118-2.  

ENDE, Karin. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. München: Klett-Lagenscheidt, 2013. Deutsch 
Lehren Lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit. ISBN 978-3-12-606523-8. 

Gemeinsamer europäischer Refrenzrahmen für Sprachen. Langenscheidt 2002. Dostupné z 
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ [cit. 28. 8. 2019]. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Informatika pro primární vzdělávání 1 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

2x seminární práce: vytvoření programovacího projektu na zadané téma. 

Absolvování testu z programování (vytvoření programu a čtení programového kódu s porozuměním). 

Aktivní účast na seminářích (80 %).  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, zápočet, konzultace (100 %) 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Informatika pro primární vzdělávání I: Základy programování. 

Cílem kurzu je naučit budoucí učitele algoritmizovat a programovat na základní úrovni. To znamená používat 
při řešení problémů abstrakci, generalizaci, skládat sekvenci příkazů, použít opakování a objekty, vstupy. 
Absolvent by měl zvládnout programování na úrovni, aby jej byl schopen učit na 1. stupni ZŠ. Absolvent se 
zorientuje v prostředí blokového programovacího jazyka, bude schopen sestavit a přečíst program a říci, co 
vykoná, najít a opravit chybu v programovém kódu, vytvořit jednoduchý programovací projekt (kreslení, 
scénka). 

1. Orientace v blokově orientovaném dětském programovacím jazyce  

2. Blok a program (scénář), program jako sekvence příkazů 

3. Čtení programového kódu s porozuměním 

4. Cyklus s pevným počtem opakování 

5. Procedury jako nové příkazy, použití procedur 

6.  Testování programu a odstraňování chyb, ladění 

7. Objekty (postavy) a jejich vlastnosti, adresát příkazu. 

8. Podmínka, opakování ukončené podmínkou. 

9.  Vstupy z klávesnice a myši.  

10.  Spouštění programů událostmi, komunikace mezi objekty. 

11.  Grafika při programování, editace kostýmů postav, import grafiky. 

12.  Využití multimédií v programovacím projektu. 

13.  Tvorba vlastního projektu. 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

KALAŠ, I., MAYEROVÁ, K. Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy. PRIM, 2019. Dostupné 
z https://imysleni.cz/ucebnice. 

Doporučená: 

VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové 
didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015. 480 s. ISBN 978-80-210-7769-0. Dostupné z 
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/549/1713/312-1. 

Manuály k použitému programovacímu prostředí - online. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Informatika pro primární vzdělávání 2 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Informatika pro primární vzdělávání I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce: vytvoření skupinového projektu:  

- zkonstruovat robota z robotické stavebnice podle vlastního návrhu  

- vytvoření programu, ovládajícího robota 

Aktivní účast na seminářích (80 %) a tvořivá práce ve skupině.  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (50 %) 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Patrik Klofáč (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Základy robotiky. 

Cílem kurzu je položit praktické základy pro učitelské kompetence v oblasti aplikace jednoduchého 
programování při ovládání robotů. Studenti využijí znalosti programování pro konstruování jednoduchých 
robotů ze stavebnice, budou je osazovat motory a senzory a vytvářet programy, které budou ovládat jejich 
pohyb a rozhodování. Absolvent kurzu bude schopen sestavit program pro vlastnoručně zkonstruovaného 
robota na té úrovni, aby technicky a odborně zvládl výuku tohoto tématu na 1. stupni ZŠ. Doplňující složkou 
kurzu je tvorba v rastrové a vektorové grafice. 

1. Seznámení s prostředím robotické stavebnice LEGO WeDo, konstruování prvního robota  

2. Sestavení programu a jeho spuštění, ovládání světelných výstupů 

3. Programovací techniky pro pohyb robota  

4.  Zpracování vstupů ze senzorů, reakce na různé vstupy  

5. Návrh robota, konstrukce a programování vlastního robotického modelu  

6. Robotika ve výuce, příklady školních aktivit 

7. Bitmapová grafika, kreslení obrázků v Malování 

8.  Techniky práce v bitmapové grafice – výřez, umístění, kopírování, průhlednost 

9. Řešení problémových úloh a tvořivá práce v bitmapové grafice 

10.  Seznámení s vektorovou grafikou, rozdíl mezi bitmapovou a vektorovou grafikou 

 

   



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

PROCHÁZKA, J., LAPEŠ, J., TOCHÁČEK, D. Edukační robotika pro 1. stupeň základní školy. PRIM, 2019. 
Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice. 

VANÍČEK, J. Informatika pro 1. stupeň základní školy. Brno: Albatros Media, 2012. ISBN 928-80-251-3749-9. 

Doporučená: 

Manuály k použitému programovacímu prostředí - online. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technologie ve vzdělávání 

Typ předmětu PZ dop. ročník /semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování a prezentace 5 semestrálních praktických úloh. 

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace (50 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (50 %) 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Technologie ve vzdělávání NŠ 

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi počítačových technologií v práci učitele a vybavit 
je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální a interaktivní povahy. 

1. Technologie ve vzdělávání, základní formy použití ve výuce a v učení. 
2. Interaktivní tabule, ovládání, kreslení a psaní na tabuli, nastavení a kalibrace. 
3. Prezentování pomocí interaktivní tabule, portály na podporu interaktivní výuky. 
4. Tvorba výukových materiálů v prostředí Smart Notebook, import vlastních multimediálních objektů. 
5. Tablety při výuce, možnosti a omezení tabletů, ovládání, výukové aplikace pro tablety. 
6. Interaktivní učebnice, portály s i-učebnicemi, ovládání učebnice a její kustomizace. 
7. Hlasovací zařízení, vizualizér, systémy na řízení výuky na více počítačích (projekce z tabletu, vzdálený 

přístup do učebny, management PC učebny). 
8. Digitální fotografie, pořízení, zpracování a editace, přenos fotografií do PC. 
9. Bitmapová grafika, práce s výřezem, export, formáty grafických souborů. 
10. Vektorová grafika, kreslení grafických objektů, vrstvy, úpravy objektů. 
11. Úpravy a přizpůsobení stažených výukových materiálů v grafickém editoru. 
12. Záznam digitální kamerou, přenos videa do PC. 
13. Editace videa, střih, titulky, externí zvuk, mix zvuku, export videa, videoformáty. Prezentace 

zápočtových projektů na didaktické učebně. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená:  

Dostál, J. Interaktivní tabule ve výuce. Journal of Technology and Information Education (on-line). Olomouc - 
EU, Univerzita Palackého, 2009. Ročník 1, Číslo 3, s. 11 - 16. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). 

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

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



 

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

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

Pexa, P. Technologie ve vzdělávání. České Budějovice: Moodle PF JU, 2019. Dostupné na 
https://moodle.pf.jcu.cz/course/view.php?id=29. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika informatiky pro primární vzdělávání 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování čtyř úkolů (didaktická analýza výukové pomůcky nebo pasáže učebnice, vytvoření zadání úlohy či 
aktivity pro žáky, absolvování online kurzu základů algoritmizace a online testu ze situačních informatických 
úloh). 

Aktivní účast na seminářích (80 %).  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení přednášek, seminářů, zkoušení, konzultace (100 %) 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Didaktika informatiky pro primární vzdělávání 

Kurz má připravit budoucího učitele 1. stupně ZŠ na výuku předmětu informatika. Dotýká se klíčových témat 
informatického myšlení a digitální gramotnosti. Praktický přístup na seminářích (seznamování s výukovými 
materiály, práce s robotickými hračkami, programovacími prostředími) doplňují přednášky teoretickým 
základem z oblasti cílů výuky, forem a metod práce v počítačové učebně. Absolvent by měl být schopen 
rozumět vyučovaným konceptům, sestavit kurikulum, vést výuku a reflektovat ji, hodnotit práci žáka. 

1. Informatické myšlení a digitální gramotnost  

2. Vzdělávací cíle výuky informatiky, kurikulární dokumenty a jak je číst  

3. Formy a metody výuky informatiky  

4. Digitální gramotnost: psaní textů, kreslení obrázků, komunikace a bezpečnost  

5. Základy algoritmizace, blokové programovací jazyky  

6. Robotické hračky a stavebnice 

7.  Práce s informacemi, zpracování dat s porozuměním  

8.  Informatická propedeutika: kódování dat, modelování, informační systémy 

9.  Příprava učitele na vyučování  

10. Formy organizace práce (skupinová, projektová výuka, individualizace výuky) 

11.  Problémová výuka, badatelský přístup, experiment.  

12. Práce s chybou a její využití ve vzdělávacím procesu.  

13. Hodnocení žáka. 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

VANÍČEK, J. Přednášky z didaktiky informatiky pro primární vzdělávání. PRIM, Jihočeská univerzita, 2018. 
Dostupné z Moodle PF JU. 

VANÍČEK, J. Informatika pro 1. stupeň základní školy. Brno: Albatros Media, 2012. ISBN 928-80-251-3749-9. ´ 

BERKI, J., DRÁBKOVÁ, J. Základy informatiky pro základní školy. PRIM, 2019. Dostupné z 
https://imysleni.cz/ucebnice. 

FILIPI, Z., MAINZ, D., FADRHONC, J. Práce s daty pro 5. až 7. třídu základní školy. PRIM, 2019. Dostupné z 
https://imysleni.cz/ucebnice. 

Doporučená: 

VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové 
didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015. 480 s. ISBN 978-80-210-7769-0. Dostupné z 
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/549/1713/312-1. 

BOBŘÍK INFORMATIKY, archiv úloh informatické soutěže. Jihočeská univerzita, 2008 – 2019. Dostupné z 
https://www.ibobr.cz/test/archiv 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Člověk a jeho svět I – neživá příroda a metodika přírodovědných pokusů 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Založení, vedení a vyhodnocení jednoduchého experimentu.  

Poznámka: teoretické znalosti vědomostního základu budou ověřovány v rámci zkoušky z předmětu Člověk a 
jeho svět 2 – živá příroda a didaktika učení o přírodě. 

Materiály předkládané k zápočtu si studenti zařadí do svého pedagogického portfolia. 

Garant předmětu PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednáška, cvičení, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. (10 %) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (45 %) 

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. (45 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vytvoření vědomostního základu pro výuku přírodovědně orientovaných bloků 
tematického celku Člověk a jeho svět se zaměřením na učení o neživé přírodě včetně bazálních znalostí z 
geologických věd, chemie a regionálně zaměřených přírodovědných znalostí z oblasti neživé přírody (pohyby 
Země a Měsíce způsobující střídání dne a noci, roční období, fáze Měsíce a slapové jevy, stavba Země, 
horninové složení, význačné minerály a jejich naleziště, základní geologické procesy, půdní podmínky,…) 

Součástí předmětu je rovněž teorie didaktických aplikací pro oblast učení o neživé přírodě, přehled vybraných 
vyučovacích forem a metod využívaných v učení o neživé přírodě. 

Získané vědomosti by absolvent měl být schopen transformovat do didaktického systému na prvním stupni a 
využít při didaktickém koncipování učiva nezávisle na jeho rozdělení do vyučovacích předmětů. Současně jsou 
získávány kompetence k výuce průřezového tématu Ekologická výchova (neživé složky prostředí jako 
determinující činitelé pro živou přírodu, využívání přírodních zdrojů, těžba surovin, ochrana a tvorba životního 
prostředí,…). Částečně je předmět koncipován také jako propedeutika k dalším disciplínám (zejména 
vlastivědné předměty, pěstitelské práce, apod.). 

Cvičení jsou zaměřena na didaktickou aplikaci znalostí o neživé přírodě, na zakládání a vedení jednoduchých 
přírodovědných experimentů na 1. stupni ZŠ ve smyslu principů badatelsky orientovaného vyučování. 
Součástí cvičení mohou být krátké exkurze se zaměřením na geologické fenomény regionu, poznávání 
běžných nerostů a hornin, využívání přírodních zdrojů (včetně kulturně historických souvislostí), vliv neživých 
složek přírodního prostředí na živé složky přírody. 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Campbell N., Reece J. (2006). Biologie. Brno: Computer Press. 

Čihař a kol. (2002). Příroda v České a Slovenské republice. Praha: Academia. 

Havlíčková B. (2000).  Vybrané problémy přírodních věd (pro posluchače učitelství 1. st. ZŠ) - IV. chemická 
část. České Budějovice: JU ZF České Budějovice. 

Vacík, J. a kol. (1999).  Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN. 

Pavlíček V., Kočárek E. (1990). Úvod do všeobecné didaktiky geologie. Pedagogická fakulta JU v Č. 
Budějovicích. 

Petr J. (2006). Vybrané problémy přírodních věd pro posluchače učitelství 1. stupně. České Budějovice:  
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta. 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Člověk a jeho svět II – živá příroda a didaktika učení o přírodě 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška kombinovaná. Pozn.: v rámci zkoušky jsou v souvislostech, nikoli formou samostatných zkušebních 
otázek, ověřovány vědomostní základy z oblasti neživé přírody (viz předmět Člověk a jeho svět 1 – neživá 
příroda a metodika přírodovědných pokusů) 

Garant předmětu PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednáška, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vytvoření vědomostního základu pro výuku částí tematického celku Člověk a jeho svět, 
které jsou orientovány na učení o živé přírodě. Součástí předmětu je rovněž teorie didaktických aplikací pro 
oblast učení o živé přírodě, přehled vyučovacích forem a metod využívaných v učení o živé přírodě. Obě 
složky – přírodovědná i didaktická – jsou integrovány do jednoho celku. Získané vědomosti by absolvent měl 
být schopen transformovat do didaktického systému na prvním stupni a využít při didaktickém koncipování 
učiva nezávisle na jeho rozdělení do vyučovacích předmětů. Současně jsou získávány kompetence k výuce 
průřezového tématu Ekologická výchova. 

Jednotlivé tematické celky zahrnují klíčová témata, která jsou nutná pro pochopení stavby a funkce živých 
organizmů: 

Hlavní charakteristiky živých organismů. Buňka a životní projevy na úrovni buňky, buněčné jádro, DNA, 
genetika. Hlavní metabolické procesy – fotosyntéza, dýchání, zpracování živin. Rozmnožování rostlin a 
živočichů. Základní orientace v systému organismů. Ekologie a ochrana přírody včetně přehledu vybraných 
biotopů České republiky s regionálními fenomény. Přehled vybraných zástupců světové flóry a fauny. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Campbell N., Reece J., 2006: Biologie. Brno, Computer Press. 

Petr J., 2006: Vybrané kapitoly. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. Č. Budějovice 

Petty G., 1996: Moderní vyučování. Portál, Praha. 384 s. 

Podroužek L., 2003: Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Podroužek L., 2003: Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Podroužek L., 2004: Přírodověda s didaktikou pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Rosypal S. a kol. 2003: Nový přehled biologie. Scientia, Praha. 797 s 

Volitelně podle aktuálních znalostí biologie ze střední školy: např. 



 

Jelínek J., Zicháček V., 2004: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc, Olomouc. 

Kubát a kol., 2003: Botanika. Učebnice pro gymnázia. Scientia Praha 

Papáček M., Matěnová V., Matěna J. Soldán T. 2000: Zoologie. 3. Upravené vydání, Scientia, Praha, 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika učení o přírodě 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Didaktické aplikace teoretických poznatků z učení o živé přírodě formou realizace seminárního projektu. 
Znalost základního souboru přírodnin definovaného obsahem kurikulárních dokumentů, učebnic a 
regionálními specifiky. Materiály předkládané k zápočtu si studenti zařadí do svého pedagogického portfolia. 

Garant předmětu PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

seminář, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je aplikace vědomostního základu přírodovědných znalostí do výuky tematického celku 
Člověk a jeho svět a průřezového tématu Ekologická výchova. 

Semináře jsou koncipovány tak, aby byli absolventi schopni transformovat teoretické znalosti z oblasti živé 
přírody do didaktického systému 1. stupně ZŠ. Organizace seminářů je nastavena tak, aby studenti zpracovali 
a realizovali seminární projekt na základě stanovených kritérií, přičemž cílem projektu je zvládnutí 
následujících integrovaných složek: 

Literární rešerše jako další rozvoj a doplnění odborně přírodovědného základu pro učení o živé přírodě. 

Práce s přírodninou – metodika pozorování a demonstrace přírodniny, fixování znalostí konkrétních přírodnin. 

Zvládnutí příslušné odborné terminologie. 

Didaktická aplikace přírodovědných témat na základě znalostí z obecně didaktických disciplín včetně tvorby 
testů, pracovních listů, přípravy didaktických her a dalších forem a metod vyučování. 

Součástí předmětu je rovněž test znalostí souboru přírodnin, který je sestaven na základě obsahu 
kurikulárních dokumentů, obsahu používaných učebnic, eventuálních regionálních zvláštností a určitého 
vědomostního minima pro učitele na 1. stupni ZŠ.  

Obě složky – přírodovědná i didaktická – jsou v předmětu integrovány do jednoho celku. 

Obsahové zaměření projektů odpovídá třem modelům uspořádání přírodovědného učiva: (1) systematickému 
(využití základního přehledu o systému organismů), (2) ekologickému (vytvoření projektu na základě 
zvoleného ekosystému), (3) fenologickému (využití změn v přírodě během roku) 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Alvarado, A. E., Herr, P. R., 2003: Inquiry-based learning using everyday objects: hands-on instructional 
strategies that promote active learning in grades 3-8 (1st ed.). Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press. 

Campbell N., Reece J., 2006: Biologie. Brno, Computer Press. 

Kalhous, Z.; Obst, O. 2009. Školní didaktika. Praha: Portál 

Martin, D. 2005: Elementary Science Methods: A Constructivist Approach. Cengage Learning. 

Petty G., 1996: Moderní vyučování. Portál, Praha. 384 s. 

Podroužek L., 2003: Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Podroužek L., 2003: Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Podroužek L., 2004: Přírodověda s didaktikou pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Tolman, M. N. 2006: Hands-on life science activities for grades K-6 (2nd ed). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Přírodovědný kurz 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 4 dny kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, exkurze 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Předložení protokolů, znalost základních druhů přírodnin z živé i neživé složky přírody, příprava terénního 
výukového programu, jeho realizace a rozbor. 

Garant předmětu PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

exkurze, cvičení, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kursu je získání a prohloubení praktických znalostí živých přírodnin v souvislosti s jejich vazbou na 
jednotlivé biotopy. Kurs je organizován formou skupinové výuky, při níž jednotlivé skupiny sledují organismy i 
neživé přírodniny ve zvolených biotopech tak, aby se studenti jednak seznámili s druhovým spektrem 
organismů a aby současně pochopili ekologické vazby mezi organismy navzájem a mezi organismy a 
prostředím 

Souběžně jsou studenti seznamováni se základními technikami sběru a uchovávání přírodovědného materiálu 
pro účely výuky na prvním stupni ZŠ a součástí jsou i didaktické aplikace a související problematika 
průřezového tématu Ekologická výchova. 

Během celého kurzu je kladen důraz na přípravu studentů v oblasti metodiky pozorování přírody a 
didaktického využití jednotlivých přírodnin spojené s demonstrováním přírodnin při výuce. 

Není to nutnou podmínkou, ale bude-li to možné, bude kurz organizován ve spolupráci s některým z center 
ekologické výchovy (v JČ zejména CEV Dřípatka v Prachaticích), kde je k dispozici vhodné zázemí a kde se 
studenti mohou seznámit s metodami EV. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená: 

Zejména atlasy přírodnin a klíče k určování, např.: 

Altmann A., Lišková E., 1979: Praktikum ze zoologie. SPN, Praha 

Anděra M., Horáček I., 2005: Poznáváme naše savce. Praha, Sobotáles. 328 s. 

Buchar J. a kol. 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha. 



 

Černý W., Drchal K., 1997: Ptáci. Praha, Aventinum. 351 s. 

Čihař J. a kol., 2002: Příroda v České a Slovenské republice. Academia, Praha 

Deyl M., Hísek K., 2002: Naše květiny. Academia. 

Dungel J., Gaisler J., 2002: Atlas savců ČR a SR. Academia, Praha. 

Dungel J., Hudec K., 2001: Atlas ptáků ČR a SR. Academia, Praha. 

Dungel J., Řehák Z., 2005: Atlas ryb, obojživelníků a plazů ČR a SR. Academia, Praha. 

Hudec K. a kol., 2007: Příroda České republiky. Průvodce faunou. Academia, Praha. 

Krejča a kol., 2001: Velká kniha živočichů. Príroda, Bratislava 

Krejča J. a kol., 2001: Velká kniha rostlin. Príroda, Bratislava. 

Novák I., Severa F., 2002: Motýli. Praha, Aventinum. 368 s. 

Svrček M., 1996: Houby. Praha, Aventinum. 280 s. 

Větvička V., 2001: Stromy. Praha, Aventinum. 216 s. 

Zahradník J., 2004: Hmyz. Praha, Aventinum. 326 s. 

+ další literatura, klíče, atlasy, audio a video nahrávky 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Místo, kde žijeme I 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p +13s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška + 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivita, diskuse, samostatná a skupinová práce, reflexe 

Písemný test (po úspěšném splnění možnost i ústní zkoušky) 

Garant předmětu Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. (50%) 

Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět podává základní představu o fyzickogeografické sféře Země, nejprve na obecně-systémové úrovni a následně 
ve vybraných regionech světa, Evropy a především České republiky a modelově na území místního regionu a obce. 
Předmět je přizpůsoben potřebám NŠ a vychází z RVP ZV (tematické okruhy především "rozmanitost přírody" prolínající 
se s tematickým okruhem "místo, kde žijeme" a "lidé a čas" a řadou průřezových témat např. environmentální výchova) 
vytváří příslušné didaktické kompetence a další pedagogické dovednosti učitelů NŠ. Předmět navazuje na předchozí 
přírodovědnou výuku (Člověk a jeho svět - neživá příroda I. a Člověk a jeho svět II. - živá příroda) a přírodovědné poznatky 
integruje ve fyzickogeografické sféře. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Holden, J.:. An Introduction to Physical Geography and the Environment, Prentice Hall, 696 s. 2004.  

Matušková, A.:. Cvičení z didaktiky vlastivědy. PedF ZČU, Plzeň, 93 s. 1998.  

Šupka, J., Hofmann, E., Rux, J.:. Didaktika geografie I. Pedagogická fakulta MU, Brno, 104s. 1993.  

Král, V.:. Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha, 348 s. 1999.  

Votýpka, J.:. Fyzická geografie Evropy. Carolinum, Praha, 258 s. 1994.  

Netopil, R. a kol.:. Fyzická geografie I., Praha, SPN, 272 s. 1984.  

Horník, S.:. Fyzický geografie II., Praha, SPN, 319 s. 1986.  

Demek, J.:. Geomorfologie českých zemí, Praha, nakladatelství ČSAV, 335 s. 1965.  

Demek, J. a kol.:. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR, Praha, Academia, 584 s. 1987.  

Strahler, A. H., Strahler, A. N.:. Introducing Physical Geography, Chichester, 752 s. 2006.  

Kratochvílová, J.:. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006.  

Kühnlová, H.:. Život v našem regionu. Praktická učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha, Fraus, 64 s. 2012. 

On-line katalogy knihoven 



 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Místo, kde žijeme II 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 13s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zk Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Účast a aktivita na hodinách, závěrečný test znalostí. Studenti v průběhu semestru vypracují a odprezentují 
didaktickou pomůcku a vlastivědný didaktický projekt.  

 

Garant předmětu RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře, hodnocení aktivit, zkoušení 

Vyučující 

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Jan Prener (50 %) 

 

Stručná anotace předmětu 

Předmět podává základní představu o sociálněgeografické sféře Země, nejprve na obecně-systémové úrovni a 
následně pro území Česka (v evropském kontextu), jeho krajů a modelové území místního regionu. Předmět je 
přizpůsoben potřebám NŠ a vychází z RVP ZV (prolínají se v něm tematické okruhy „místo, kde žijeme“, „lidé a 
čas“ a „lidé kolem nás“, včetně řady průřezových témat např. multikulturní výchova či výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech), vytváří příslušné didaktické kompetence a další pedagogické dovednosti 
učitelů NŠ.  

V rámci kurzu budou přiblížena a diskutována témata:  
1. Výuka vlastivědy na 1. stupni ZŠ, formy a metody výuky 
2. Úvod do socioekonomické sféry 
3. Obyvatelstvo a osídlení 
4. Hospodářství 
5. Politika, globální problémy lidstva – vybraná problémová témata 
6. Evropa a EU s důrazem na sousední státy 
7. Vlastivěda ČR (I.) – vývoj státu, charakteristiky, politický systém, územní členění, identita, kultura 
8. Vlastivěda ČR (II.) – obyvatelstvo a sídla 
9. Vlastivěda ČR (III.) – hospodářství a cestovní ruch 

10.+11. Kraje ČR 

12.   Jihočeský kraj  

13.   Místní region 
 

Seminář je zaměřen na rozvinutí a aplikování látky na konkrétní regionální příklady s důrazem na jejich praktické 
uplatnění při budoucí učitelské praxi studentů. Jeho součástí bude tvorba a prezentace didaktické pomůcky a 
didaktického vlastivědného projektu.   

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Aktuální učebnice vlastivědy a zeměpisu pro ZŠ a SŠ  

Atlasy světa a ČR s tematickými mapami (např. Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha 2011, 187 s.). 

Časopis Geografické rozhledy 

KÜHNLOVÁ, H. (1999): Kapitoly z didaktiky geografie. Karolinum, UK, Praha, 145 s.   

KYRIACOU, Ch. (1996): Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha, 155 s.   

MIŠTERA, L. (1997): Geografie regionů České republiky. PedF ZČU, Plzeň, 118 s.   

NOVÁČEK, A. (2012): Jižní Čechy v zrcadle dějin a srovnání. Geografické rozhledy, č. 3, roč. 21 (2011/2012), s. 2-
4.   

NOVÁČEK, A. (2018): Střední Evropa a území Československa mezi Západem a Východem. Geografické rozhledy, 
28 (2018/2019), č. 1, s. 4-7 

ROBEK, A., ed. (1986): Jihočeská vlastivěda. Národopis, Č. Budějovice, 250 s.  

ŠUPKA, J., HOFMANN, E., RUX, J. (1993): Didaktika geografie I. Pedagogická fakulta MU, Brno, 104 s. 1993.  

TOUŠEK, V. a kol. (2005): Česká republika – portréty krajů. MMR, Praha, 136 s. 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Terénní vlastivědná výuka 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dnů /sem.  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky terénní cvičení, exkurze 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Plná aktivní účast na výuce a didaktických aktivitách v terénu, referát o geografickém jevu či problematice spojené 
s navštívenou lokalitou vč. didaktické transformace. 

Garant předmětu Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Organizace a vedení terénních výuky a exkurze, hodnocení aktivit 

Vyučující 

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Jan Prener (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je ukázat studentům vybrané prvky, struktury a procesy v krajině a společnosti, probírané 
předtím teoreticky v geografických a v dalších předmětech NŠ vzdělávací oblasti RVP ZV (prolínajících tematické 
okruhy "Místo, kde žijeme“, „Lidé a čas“ a „Lidé kolem nás“). Studenti se seznámí s možnostmi terénní výuky a 
jejich aplikace ve vyučovaných předmětech na 1. stupni ZŠ (Vlastivěda, Prvouka atd.). Součástí bude návštěva 
vybraných institucí a míst (např. planetária, ZOO, muzea, památek, úřadu, výroby apod.), didaktické aktivity ve 
vybraných přírodních lokalitách (didaktické hry s využitím prostoru, badatelsky orientovaná výuka, práce s mapou 
a přístroji v terénu, měření apod.), ukázky a diskuse problémů urbanizovaných a rurálních struktur a dále 
prezentace témat spjatých s navštívenými lokalitami a přiblížení námětů na jejich terénní výuku.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Geografická a vlastivědná literatura o navštívených územích a vybraných témat zaměření exkurze. 

GERSMEHL, P. (2008): Teaching geography. Guilford Press, New York, 320 s. 

ŘEZNÍČKOVÁ, D. a kol. (2008):. Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. PřF, UK, 
184 s. 

SITNÁ, D. (2009): Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Portál, Praha, 150 s. 

SVOBODOVÁ, H. a kol. (2019): Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou 
a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. Masarykova univerzita, Brno, 110 s.  

ŠVEC, V. a kol. (2002): Praktikum didaktických dovedností. 2. vyd. Pedagogická fakulta MU, Brno, 90 s. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika výuky v terénu 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář, exkurze 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Didaktické aplikace teoretických poznatků  do praxe – příprava výuky v terénu. Znalost základního souboru 
přírodnin definovaného obsahem kurikulárních dokumentů, učebnic a regionálními specifiky. Materiály 
předkládané k zápočtu si studenti zařadí do svého pedagogického portfolia. 

Garant předmětu Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

seminář, konzultace 

Vyučující 

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka v terénu je výborným doplňkovým prostředkem pro prohloubení praktických znalostí přírodnin. 
Přínosem výuky ve venkovním prostředí je především možnost osvojit si praktické metody terénní výuky a 
zprostředkovat přímý kontakt studentů s přírodou, kterého v současné přetechnizované společnosti neustále 
ubývá. Studenti absolvováním tohoto předmětu získají základní kompetence pro výuku přírodovědných 
disciplín v mimotřídním prostředí (např. v prostředí školních zahrad). Uvedený předmět nabízí studentům 
základy nezbytných vědomostí, dovedností a návyků pro jejich další profesní působení v oblasti terénní výuky 
V rámci předmětu je kladen důraz na systematické pozorování přírodnin tak, aby se studenti seznámili 
s druhovým spektrem organismů v jednotlivých biotopech a pochopili nejrůznější ekologické vazby. Důraz je 
kladen také na aktivity badatelského rázu a na globální a environmentální tematiku. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená: 

Ambroseová J. (2014).  365 nápadů jak se bavit v přírodě. Praha: Slovart.  

Harlen W., Qualter A. (2009).  The Teaching of Science in Primary Schools. New York:  Routledge.  

Podroužek L. (2003). Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školy. Plzeň: A. Čeněk. 

Tolman M. N. (2006).  Hands-On Life Science Activities for Grades K-6. San Francisco: Jossey-Bass. 

Townsend, C.R., Begon, M., & Harper, J.L. (2010).  Základy ekologie. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci. 

Williams D.R. & Brown J.D. (2012).  Learning gardens and sustainability education. New York: Taylor & 
Francis. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Přírodovědná bádání a práce s přírodninami 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kompetence vytvořit metodiku školních pozorování a experimentů využitelných v učení o živé a neživé 
přírodě na 1. stupni ZŠ. Materiály předkládané k zápočtu si studenti zařadí do svého pedagogického portfolia. 

Garant předmětu PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

seminář, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je chápán v rámci učitelství pro 1. stupeň ZŠ jako předmět rozšiřující a prohlubující znalosti získané 
v povinných předmětech zaměřených na didaktiku učení o přírodě. V rámci kursu získá absolvent zejména 
praktické znalosti a dovednosti pro metodické zvládnutí a organizaci pozorování přírody, resp. přírodnin, 
praktickou práci s přírodninami, sběr a základní determinaci běžně dostupných přírodnin z bezprostředního 
okolí školy apod. 

Výuka bude uskutečňována v několika tematických blocích: 

 základní vlastnosti, stavba a funkční vlastnosti organismů 

 blok zaměřený na neživou složku přírody (geologické a půdní podmínky na vybraných lokalitách, odběr 
vzorků nerostů a hornin, jejich základní určení a možnosti organizace školní sbírky) 

 botanický blok zaměřený na pozorování a determinaci nižších a vyšších rostlin nebo hub (vazba na 
přírodní podmínky, mikroskopická a makroskopická pozorování rostlin a hub s možností jejich základní 
determinace podle srovnávacího materiálu, atlasů a klíčů 

 zoologický blok zaměřený na pozorování a determinaci bezobratlých živočichů a obratlovců (vyhledávání 
a poznávání běžných druhů živočichů, jejich znaky a životní projevy, pobytové stopy atd.) 

 badatelsky orientovaná výuka, její možnosti a limity, výhody a nevýhody, možnosti zařazení badatelských 
aktivit do vyučování,  

Součástí výuky jsou tematicky zaměřené vycházky nebo exkurze s možností sběru materiálu pro laboratorní 
praktika. 

Kurs rovněž umožní rozšíření celkových kompetencí budoucích učitelů zejména v oblasti environmentální 
výchovy a umožní zhodnotit a podpořit jejich potenciální přirozený zájem o přírodu. 

 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená: 

Alvarado, A. E., Herr, P. R., 2003: Inquiry-based learning using everyday objects: hands-on instructional 
strategies that promote active learning in grades 3-8 (1st ed.). Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press. 

Braund, M., Reiss, R. M., 2004: Learning science outside the classroom (1st ed.). Oxon: Routledge. 

Martin, D. 2005: Elementary Science Methods: A Constructivist Approach. Cengage Learning. 

Petty G., 1996: Moderní vyučování. Portál, Praha. 384 s. 

Podroužek L., 2003: Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Podroužek L., 2003: Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Podroužek L., 2004: Přírodověda s didaktikou pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Tolman, M. N. 2006: Hands-on life science activities for grades K-6 (2nd ed). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Tunnicliffe, S. D., 2013. Talking and doing science in the early years: a practical guide for ages 2-7. New York: 
Routledge. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kulturní tradice lidstva I 

Typ předmětu PZ Dop. ročník / semestr 4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky    seminář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné vypracovávání dílčích zadaných úkolů zejména ve vazbě na zadanou literaturu, vypracování závěrečné 
seminární práce na zadané téma korespondující s RVP ZV. Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede semináře 

Vyučující 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými etapami a osobnostmi, které významně ovlivňovaly základy 
evropské civilizace a evropského myšlení od antiky po současnost. Důraz bude kladen na problematiku člověka a 
společnosti. 

Témata: 1. Schopnost lidského myšlení třídit poznatky, uspořádat pojmy, vidět předměty a jevy v jejich 
jedinečnosti, ale i ve vzájemných vztazích a souvislostech – představa světa jako uspořádaného celku. 2. V kolébce 
evropské civilizace- evropské myšlení v antice a středověku. 3. Význam vzniku univerzit pro evropskou vzdělanost. 
4. Vznik Karlovy univerzity, myšlenkové zdroje a vzdělanost na českém území (Karel IV., Jan Hus, Petr Chelčický a 
jejich díla). 5. Evropa v době novověku – význam J. Á. Komenského a dalších osobností. 6. Evropské osvícenství a 
osvícenství v Čechách.  7. Vnímání jedince a společnosti v 19. století v českém prostředí (národní obrození, 
rozdělení pražské univerzity, F. Palacký). 8. T. G. Masaryk a jeho význam jako filosofa a politika. 9. Přírodní vědy a 
filosofie na přelomu 19. a 20. století. 10. Společenské vědy a filosofie na přelomu 19. a 20. století. 11. Reflexe 
člověka a společnosti v dílech Jana Patočky. 12. Člověk a příroda v evropském myšlení 20. století 
(environmentalismus). 13. Člověk a společnost v evropském myšlení 20. století. 14.  Současnost – tekuté časy a 
tekutá modernita? (Bauman, Foucault, Bělohradský). 

Studijní literatura a  studijní pomůcky 

Povinná: 
HALADA, J. (1996). Průvodce evropským myšlením: osudy moudrých. Praha: Brána. 
Doporučená: 
HLAVÁČEK, P., BĚLOHRADSKÝ, V., PUTNA, M. C., ROMANCOV, M. et al. (2016). Proč jsme na Západ? Česko, Evropa 
a Západ mezi minulostí a budoucností. Praha: Univerzita Karlova.  
PEŠKOVÁ, J., SCHÜCKOVÁ, L. (1991). Já, člověk… Praha: SPN. 
PLATÓN (2014). Ústava. Praha: OIKOYMENH. 
POPPER, K. R. (2011). Otevřená společnost a její nepřátelé I, II. Praha: OIKOYMENH. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Fyzikální přírodověda 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 4/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Kolokvium Forma výuky Prezenční 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výstupem této disciplíny je diskuse nad seminární prací zaměřenou na fyzikální poznatky v učivu přírodovědy na 1. Stupni 
ZŠ. V průběhu semestru budou studenti aktivně zapojeni do řešení fyzikálních problémů zabývajících se běžnými 
fyzikálními jevy v každodenním životě.  Všechny vytvořené materiály si budou studenti vkládat do svého portfolia. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, konzultace 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., (50 %), Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Student po absolvování této disciplíny získá přehled o fyzikálních principech jevů, přístrojů a zařízení, které nás 
obklopují v každodenním životě. Dovede řešit typové problémové úlohy a navrhnout jednoduchý fyzikální experiment 
na ověření navržených hypotéz.    

1. Doprava – pohyb jako základní fyzikální pojem 
2. Sport a fyzika – síla, tření, energie 
3. Hračky a stavebnice – fyzikální a technické principy  
4. Voda v přírodě – stavba látek 
5. Plavání – Archimédův zákon 
6. Fyzika v kuchyni – vaření - termika 
7. Fyzika v kuchyni – elektrické spotřebiče – elektrické obvody, el. energie 
8. Energetická soustava – rozvod elektřiny – elektromagnetická indukce  
9. Bezdrátové spojení - elektromagnetické záření 
10. Zrak – vnímání obrazu a barev 
11. Sluch – vnímání zvuku, hluku a hudby 
12. Dobývání kosmu – základy kosmonautiky a astronomie 
13. Návaznost výuky prvouky, přírodovědy a fyziky na ZŠ, mezipředmětové vztahy F-ostatní disciplíny, význam 

frontálního a demonstračního experimentu, výuka fyziky v ČR a v Evropě. 
Kolokvium - diskuse nad seminární prací, vyhodnocení portfolia  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

 KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 6-9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 2003.  

 TESAŘ, Jiří a František JÁCHIM. Fyzika 1-6 pro základní školu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2012.  

 RAUNER, Karel. Fyzika 6-9: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007.  

 FUKA, Josef, KUNZFELD, Jan a NOVOTNÝ, Jaroslav. Pokusy z fyziky na základní škole. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1985.  

 ŠIMON Miroslav. Slovník pojmů z fyziky pro základní školu. Praha: Prometheus, 2009. ISBN978-80-7196-361-5 
 
 



 

Rozšiřující: 

 MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. ročník základní školy. 7. 
aktualizované vydání. Brno: Nová škola, 2018. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-984-5. 

 MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. ročník. Šesté vydání. 
Brno: Nová škola, s.r.o, 2016. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-815-2. 

 MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. ročník. Páté vydání. Brno: 
Nová škola, 2016. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-791-9. 

 BINKOVÁ, Adriena, Daniela BURIÁNKOVÁ, Lenka HLAVINKOVÁ, et al. Hravá přírodověda 4: člověk a jeho svět: 
pro 4. ročník ZŠ: v souladu s RVP. 2. vydání. Praha: Taktik, 2017-. ISBN 978-80-7563-079-7. 

 BINKOVÁ, Adriena, Daniela BURIÁNKOVÁ, Lenka HLAVINKOVÁ, Aneta MALOVCOVÁ, Lenka SAKAŘOVÁ, Jana 
SOCHOROVÁ, Irena ŠLAHŮNKOVÁ a Andrea TLÁSKALOVÁ. Hravá přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. 
ročník ZŠ: v souladu s RVP. 2. vydání. Praha: Taktik, 2017-. ISBN 978-80-7563-070-4. 

 RYBOVÁ, Jovanka, Pavel KLECH, Lenka SAKAŘOVÁ, et al. Hravá přírodověda 4: člověk a jeho svět: pro 4. ročník 
ZŠ: v souladu s RVP. Praha: Taktik, 2017. ISBN 978-80-7563-043-8. 

 RYBOVÁ, Jovanka, Jana SOCHOROVÁ, Pavel KLECH, et al. Hravá přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. ročník 
ZŠ: v souladu s RVP. Praha: Taktik, 2017. ISBN 978-80-7563-044-5. 

 ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět: přírodověda pro 4. ročník. Páté vydání. Brno: Nová škola, 2015. Duhová 
řada. ISBN 978-80-7289-728-5. 

 ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět: přírodověda pro 4. ročník. Páté vydání. Brno: Nová škola, 2015. Duhová 
řada. ISBN 978-80-7289-709-4. 

 ANDRÝSKOVÁ, Lenka a Thea VIEWEGHOVÁ. Přírodověda 4: vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (Rozmanitost 
přírody). Brno: Nová škola Brno, [2015]. Duhová řada. ISBN 978-80-87591-16-1. 

 ANDRÝSKOVÁ, Lenka a Thea VIEWEGHOVÁ. Přírodověda 4: vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (Rozmanitost 
přírody). Brno: Nová škola Brno, [2015]. Duhová řada. ISBN 978-80-87591-24-6. 

 KLINKOVSKÁ, Lenka a Zdislava NOVÁKOVÁ. Přírodověda 4: porozumění v souvislostech: pro 4. ročník základní 
školy. Druhé vydání. Brno: Nová škola, 2017. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-963-0. 

 KLINKOVSKÁ, Lenka a Zdislava NOVÁKOVÁ. Přírodověda 4: porozumění v souvislostech: pro 4. ročník základní 
školy. Třetí vydání. Brno: Nová škola, 2018-. ISBN 978-80-7600-002-5. 

 VIEWEGHOVÁ, Thea a Irena VALAŠKOVČÁKOVÁ. Přírodověda 5. Brno: Nová škola Brno, 2019. Duhová řada. 
ISBN 978-80-87591-46-8. 

 VIEWEGHOVÁ, Thea a Irena VALAŠKOVČÁKOVÁ. Přírodověda 5. Brno: Nová škola Brno, 2019. Duhová řada. 
ISBN 978-80-87591-49-9. 

 ČECHUROVÁ, Milana, Jana HAVLÍČKOVÁ a Ladislav PODROUŽEK. Přírodověda 4: člověk a jeho svět: pro 4. 
ročník základní školy. 2., doplněné vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 
ISBN 978-80-7235-590-7. 

 ČECHUROVÁ, Milana, Alena JEŽKOVÁ a Daniel BORECKÝ. Vlastivěda 4: pro 4. ročník základní školy: člověk a 
jeho svět. 2., upravené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2019. ISBN 978-
80-7235-587-7. 

 ČECHUROVÁ, Milana, Jana HAVLÍČKOVÁ a Ladislav PODROUŽEK. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. 
ročník základní školy. 2., doplněné vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 
ISBN 978-80-7235-592-1. 

 ČECHUROVÁ, Milana, Jana HAVLÍČKOVÁ a Ladislav PODROUŽEK. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. 
ročník základní školy. 2., doplněné vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 
ISBN 978-80-7235-593-8. 

 FRÝZOVÁ, Iva, Ladislav DVOŘÁK a Petra JŮZLOVÁ. Příroda: člověk a jeho svět: pro 4. ročník základní školy. 
Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-931-5. 

 FRÝZOVÁ, Iva. Příroda: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět: pro 4. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2019. 
ISBN 978-80-7489-409-1. 

 FRÝZOVÁ, Iva. Příroda: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět: pro 4. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2019. 
ISBN 978-80-7489-411-4. 

Doporučená: 

 SVOBODA, Emanuel a Růžena KOLÁŘOVÁ. Didaktika fyziky základní a střední školy: vybrané kapitoly. Praha: 
Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1181-3.  
 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kulturní tradice lidstva II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr  

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 13s Kreditů  4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: Kulturní tradice lidstva I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Test, aktivní účast na seminářích a četba literatury (průběžná kontrola četby zadané literatury v seminářích), 
ústní zkouška dle zadání povinné literatury a výběru z literatury doporučené. Zkouška. 

Garant předmětu doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře 

Vyučující 

doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými událostmi a osobnostmi českých dějin a s možnostmi jejich 
výuky pro žáky základních škol. 

 

Hlavní okruhy: 
1. Co jsou české země? Vývoj historických hranic Čech, Moravy a Slezska, vývoj regionálního 

členění. Etymologie hlavních zeměpisných názvů. 
2. Pravěk v našem okolí: Základní památky pravěku a jejich poznávání (pohřebiště, sídliště, 

hradiště), metody archeologie, nejstarší výroba předmětů a příprava jídel pro děti. Hlavní 
archeologické památky v českých zemích.  

3. Jaké bylo v minulosti u nás počasí, jaká u nás kdy žila zvířata, jak se proměnily naše země po 
nástupu zemědělství? 

4. Středověké památky: Hrady, církevní architektura, historická jádra. Památková ochrana a 
možnosti poznávat je s žáky ZŠ 

5. Naše státní symboly: Historie státního znaku, státní vlajky a státní hymny? 
6. Co kdy bylo? Periodizace českých dějin pro žáky ZŠ.  
7. Hlavní zlomy a převraty v českých dějinách: vznik českého státu, středověká kolonizace, krize 15. 

století, připojení českého státu k Habsburské říši a náboženské konflikty, zrušení nevolnictví a 
národní obrození. 

8. Dvacáté století pro žáky ZŠ: Války, diktatury, demokracie, kapitalismus.  
9. Představitelé našeho státu? Jaký je rozdíl mezi králi a prezidenty? Nejvýznamnější panovníci a 

prezidenti. 
10. Dětství v předmoderní a moderní době. Jak je proměnil život a vnímání dětí, jak se proměnila 

rodina.  
11. Pomníky v našem okolí (typy, události, osobnosti), výstavba a strhávání pomníků.  
12. Muzea a knihovny v našem okolí: Historie muzeí, principy vytváření muzeálních sbírek, typologie 

muzeí, muzeální kontroverze. 



 

13.   Památky moderní doby v našem okolí: Továrny, místa demonstrací a stávek. Památka zmizelých 
občanů: Židů a Němců. Paměť českých Romů a problém zprostředkování české paměti žákům 
pocházejícím z jiných zemí a kultur. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

DVOŘÁČEK, Petr (2013).  Ilustrované dějiny naší země pro děti i dospělé. Olomouc:  Rubico. 

Doporučená literatura: 

ČERNÝ, Jiří (2014).  Obrázky z českých dějin a pověstí.  Praha: Albatros.  

ČERNÝ, Jiří (2011). Obrázky z československých dějin 1918 – 1945. Praha: Albatros.    

ČORNEJ, Petr (2003).  Dějiny českých zemí. Praha: Fragment 

Aktuální literatura z elektronických databází dostupných na JU. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kulturní tradice lidstva III 

Typ předmětu PZ Dop. ročník / semestr 5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: Kulturní tradice lidstva II 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Četba textů a jejich analýza v seminářích na základě zadané literatury (průběžná kontrola), seminární práce na 
zadané téma – její prezentace v semináři, závěrečný zápočtový test 

Garant předmětu PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře 

Vyučující 

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je uvést studenta do světa náboženství v jeho aktuální sociologické i historické dimenzi, dále i 
do povahy a způsobů náboženského myšlení a jejich odborné reflexe. 

- Náboženská „mapa světa“, statistiky, trendy, dějinný rozměr 
- Dějiny náboženství v kontextu vývoje kulturních tradic lidstva, náboženské kořeny Evropy a jiných 

civilizací 
- Religionistika, metodologie zkoumání náboženství, vztah k jiným vědám 
- Světová náboženství, jejich dějinný rozměr, základní teologické výpovědi 
- Křesťanství 
- Islám 
- Judaismus 
- Hinduismus 
- Buddhismus 
- Další historické i aktuální formy náboženství a náboženského myšlení, sekty a nová náboženská hnutí 
- Náboženství v dialogu a ve střetu, současné palčivé náboženské otázky, vztah náboženství a politiky, 

náboženská tolerance a intolerance 
- Náboženská scéna v ČR, dějinný vývoj, současnost, specifika 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Demjančuková, D.: Náboženství: dějiny a současnost. Plzeň: ZCU, 1995. 

Keene, M.: Světová náboženství. Praha: Knižní klub, 2003. 

Doporučená literatura: 

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (Ekumenický překlad) 

Korán (překlad Ivan Hrbek) 

Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2015 

Nešpor, Z.; Lužný, D.: Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007. 

Pawlowsky, P.: Křesťanství v proměnách dvou tisíciletích. Praha: Vyšehrad, 1996.  



 

Štampach, I.: Na nových stezkách ducha. Přehled a analýza současné religiozity. Praha, Vyšehrad, 2010 

Štampach, I.: Náboženství v dialogu. Praha: Portál, 1998. 

Štampach, I.:  Přehled religionistiky. Praha: Portál, 2008. 

Vojtíšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál, 2012. 

Vojtíšek, Z.: Nová náboženství a násilí. Praha: Karolinum, 2017. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pěstitelské práce I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s + 32 samostudium kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Základní znalosti týkající se pěstování zeleniny a okrasných rostlin. Praktické dovednosti a návyky při 
pěstování rostlin. Praktická schopnost pěstovat a vegetativně množit pokojové rostliny. 

Garant předmětu Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednáška, cvičení, konzultace 

Vyučující 

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Materiální vybavení pro výuku pěstitelských prací. Zakládání a vybavení koutků přírody. Školní zahrady, jejich 
význam, zařízení a vybavení. Pěstitelské nářadí a pomůcky, zásady práce s nářadím. Význam pěstování rostlin 
pro člověka. Osivo a sadba, způsoby setí a sázení. Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin. Půda jako základní 
faktor pro pěstování rostlin. Půdní vlastnosti důležité pro pěstování rostlin, zpracování půdy, půdní druhy a 
půdní typy. Výživa rostlin, hnojení - rozdělení hnojiv, zásady zakládání kompostů. Plevele - poznávání, 
jednoleté a vytrvalé plevele (přehled). Zelenina - význam, rozdělení do skupin (plodová, kořenová, 
kořeninová, košťálová, listová, cibulová a lusková zelenina), agrotechnické požadavky jednotlivých skupin. 
Rychlení zeleniny. Zelinářské osevní postupy. Méně známé druhy zeleniny. Okrasné rostliny - význam, 
rozdělení (venkovní a pokojové rostliny), požadavky na pěstování. Letničky, dvouletky, trvalky, cibulnaté a 
hlíznaté rostliny, okrasné dřeviny. Řez, aranžování a vazba rostlin. Pěstování pokojových rostlin, vegetativní 
množení pokojových rostlin. Přehled a rozdělení pokojových rostlin. Pokojové rostliny vhodné pro pěstování 
na základních školách. Hydroponické pěstování rostlin. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Brickell, Ch. (2008). A-Z Encyklopedie zahradních rostlin. Praha: Euromedia Group. 

Burešová, K. a kol. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekologické výchovy 
Chaloupky. 

Chmelová, Š. (2010).  Pěstitelství na ZŠ I. Didaktika výuky. České Budějovice: JU PF v Českých Budějovicích. 

Křivánková, D. (2016). Praktická péče o školní zahradu společně se žáky. Jihlava: Chaloupky.  

Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Jindřichův Hradec: Epika. 

Vodáková, J. a kol. (1990).  Pěstitelské práce. Praha: SPN Praha. 

Williams, D.R a Brown, J.D. (2012). Learnign gardens and sustainability education. New York: Taylor& Francis. 

 

Doporučená literatura není definována. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pěstitelské práce s didaktikou II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s + 32 samostudium kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Schopnost zajistit a organizovat výuku pěstitelských prací na základní škole, schopnost realizace výuky 
v prostředí školních zahrad. Základní znalosti týkající se pěstování zeleniny, okrasných a léčivých rostlin. 
Praktické dovednosti a návyky při pěstování rostlin. 

Garant předmětu Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednáška, cvičení, konzultace 

Vyučující 

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Léčivé a jedovaté rostliny. Léčivé účinky rostlin. Rostliny jako drogy, alergie. Zásady pěstování vybraných 
léčivých rostlin. Polní plodiny a produkce potravin - význam, přehled a rozdělení základních skupin (obiloviny, 
okopaniny, olejniny, luskoviny, přadné rostliny, technické plodiny a pícniny, energetické plodiny). Základní 
pěstitelské oblasti České republiky. Základy pěstování ovocných rostlin - význam, rozdělení ovocných rostlin - 
jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, drobné ovoce. Choroby a škůdci rostlin - přehled. Ochrana rostlin - 
fyzikální, mechanická, chemická, biotechnologická a biologická ochrana. Alternativní způsoby pěstování 
rostlin, zásady ekologického hospodaření, biozahrady - principy zakládání. 

Postavení pěstitelských prací v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Hlavní edukační cíle 
výuky pěstitelských prací. Hlavní vyučovací metody a organizační formy výuky pěstitelských prací. Pokusy a 
pozorování. Pěstitelské pokusy, jejich zakládání a vyhodnocení. Doporučené pokusy ve výuce pěstitelských 
prací – mj. demonstrace životních projevů a fyziologie rostlin. Badatelsky orientované vyučování - náměty pro 
aktivity s dětmi v rámci výuky pěstitelství. Uplatnění pěstitelství v mezipředmětových vztazích. Exkurze a 
vycházky v rámci pěstitelství. Příprava učitele na výuku pěstitelských prací. Hlavní výukové prostředky 
pěstitelských prací. Sbírky osiv, herbáře. Modelové rostliny pro výuku pěstitelských prací na základní škole. 
Činnosti lidí v různých ročních obdobích, fenologie.  

 

Pěstitelské práce jsou chápány též jako přírodovědná integrační aplikace znalostí ze vzdělávací oblasti Člověk 
a jeho svět a Člověk a svět práce s dopadem do dalších oblastí, zejména průřezového tématu Environmentální 
výchova. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Brickell, Ch. (2008). A-Z Encyklopedie zahradních rostlin. Praha: Euromedia Group. 

Burešová, K. a kol. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekologické výchovy 
Chaloupky. 

Chmelová, Š. (2010).  Pěstitelství na ZŠ I. Didaktika výuky. České Budějovice: JU PF v Českých Budějovicích. 



 

Křivánková, D. (2016). Praktická péče o školní zahradu společně se žáky. Jihlava: Chaloupky.  

Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Jindřichův Hradec: Epika. 

Vodáková, J. a kol. (1990).  Pěstitelské práce. Praha: SPN Praha. 

Williams, D.R a Brown, J.D. (2012). Learnign gardens and sustainability education. New York: Taylor& Francis.  

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technické práce s didaktikou 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+39s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet + zkouška 

 
Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: seminární práce 

Seminář: prezentace vybraného teoretického tématu, docházka 

Výstup do portfolia: soubor příprav na výuku všech částí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce  

Garant předmětu PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Eva Roučová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seznámení s obsahovou strukturou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 1. stupni ZŠ. Získání teoretických 
poznatků i praktických dovedností pro výuku tohoto předmětu a nácvik forem jejich didaktické interpretace. 

1. Člověk a svět práce- analýza cílového zaměření vzdělávací oblasti.  
2.- 3. Konstruktivistické pojetí primární technické gramotnosti.  
4. - 5. Práce s drobným materiálem- didaktická analýza obsahu tematického okruhu.  
6. - 7. Konstrukční činnosti- didaktická analýza obsahu tematického okruhu, charakteristika stavebnicových 
souborů.  
8. Příprava pokrmů- didaktická analýza obsahu tematického okruhu.  
9. Analýza funkčních obsahových souvislostí vzdělávací oblasti "Člověk a svět práce" s ostatními vzdělávacími 
oblastmi a průřezovými tématy RVP ZV.  
10. Možnosti začleňování prvků lidových zvyků, tradic a řemesel do výuky na 1. stupni ZŠ. Environmentální 
aspekty učiva vzdělávací oblasti "Člověk a svět práce".  
11. Analýza pojetí a představ o technice u studentů učitelství a u žáků primární školy a metody jejich funkční 
rekonstrukce.  
12. Přehled nových a netradičních materiálů a technologií a možnosti jejich aktuálního uplatnění ve výuce 
technické výchovy na primární škole.  
13. Začleňování regionálních technických památek do obsahu učiva vzdělávací oblasti "Člověk a svět práce". 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Badatelský přístup v technickém vzdělávání (Dostál, J., Kožuchová, M.)  

 

Dostál, J. Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn. 
Olomouc: UP, 2017. ISBN 978-80-244-5238-8. 

 

http://doivup.upol.cz/artkey/doi-990001-7200_badatelsky_pristup_v_technickem_vzdelavani_teorie_a_vyzkum.php


 

Honzíková, J., Bajtoš, J. Didaktika pracovní výchovy na 1. stupni ZŠ. Plzeň, 2004. ISBN 80-7043-255-1.  

 

Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha, 2001. ISBN 80-7178- 585- 7.  

 

Technické práce s didaktikou 1 (ROUČOVÁ, E.)  

 

Novotný, J., Honzíková, J. Technické vzdělávání a rozvoj technické tvořivosti. Ústí nad Labem, 2014. ISBN 
8074147169.  

 

Doporučená: 

MACH, P.: Brána do minulosti techniky. CD- ROM. Plzeň: PdF ZČU, 2001. ISBN nemá.  

 

Člověk a svět práce (ROUČOVÁ, E.)  

Dostál, J., Janu, M., Částková, P. DIDATECH - Didaktická souprava pro výuku techniky. Olomouc, 2015. ISBN 
978-80-244-4516-8.  

 

PATURI, F. R. Kronika techniky. 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 1993, s. 651. ISBN nemá.  

 

Možnosti rozvoje sebepojetí žáka v technické výchově na primární škole (Částková, P., Kropáč, J.)  

 

LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 
807178-205-X. 

 

HONZÍKOVÁ, J. Teorie a praxe tvořivosti v technické výchově. Plzeň: Pedagogické centrum, 2003. Tištěná část 
34+ 205 s. CD. ISBN 80- 7020- 124- X.  

 

The developing field of technology education: a review to look forward (Jones, A., Buntting, C., & Marc J. de 
Vries.)  

 

 

Roučová, E. Vnímání pojmu technická gramotnost u studentů učitelství pro primární školu a učitelů primární 
školy. Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2013.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=54
http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=54
https://jtie.upol.cz/cz/artkey/jti-201501-0009_moznosti_rozvoje_sebepojeti_zaka_v_technicke_vychove_na_primarni_skole.php
https://jtie.upol.cz/cz/artkey/jti-201303-0006_VNIMANI_POJMU_TECHNICKA_GRAMOTNOST_U_STUDENTU_UCITELSTVI_PRO_PRIMARNI_SKOLU_A_UCITELU_NA_PRIMARNI_SKOLE.php
https://jtie.upol.cz/cz/artkey/jti-201303-0006_VNIMANI_POJMU_TECHNICKA_GRAMOTNOST_U_STUDENTU_UCITELSTVI_PRO_PRIMARNI_SKOLU_A_UCITELU_NA_PRIMARNI_SKOLE.php


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Badatelsky orientovaná primární technická výchova 1 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Technické práce s didaktikou 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet  

 
Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: seminární práce 

Seminář: prezentace vybraného teoretického tématu, docházka 

Výstup do portfolia: soubor příprav na badatelsky orientovanou výuku všech částí vzdělávací oblasti Člověk a 
svět práce  

Garant předmětu PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Eva Roučová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Technická praktika, jejichž cílem je především získání technologických dovedností a schopností samostatného 
a badatelsky orientovaného přístupu v didaktickém ztvárnění vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 

1. - 2. Úvodní setkání všech účastníků: seznámení s cíli výuky, komunikace organizačních záležitosti, vymezení 
rolí a charakter činností účastníků, vymezení výstupů z výuky. 

3. – 4. Badatelsky orientované formální primární technické vzdělávání: ukázky možných vhodných obsahů, 
organizačních forem, výukových metod, analýza klimatu podporujícího učení žáků, využití didaktické techniky 
a specifických pomůcek. Analýza učitelova kompetenčního modelu badatelsky orientované výuky ve 
formálním vzdělávání (základní, klíčové a prahové). Seznámení se souborem publikovaných pokusů a 
pozorování v oblasti primární technické gramotnosti. 
5. - 10. Pokusy a pozorování při práci s drobným materiálem (papír, dřevo, modelovací hmoty, kovové fólie, 
plasty, textilní materiály). 

11. - 12. Pokusy a pozorování při konstrukčních činnostech. 

13. Pokusy a pozorování při přípravě pokrmů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Badatelský přístup v technickém vzdělávání (Dostál, J., Kožuchová, M.)  

 

Technické práce s didaktikou 1 (ROUČOVÁ, E.)  

 

Dostál, J., Částková, P., Krestýnová, M. (2015) DIDATECH – Didaktická souprava pro výuku techniky. Tvoříme a 
bádáme na 1. stupni ZŠ. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-4484-0. 

 

http://doivup.upol.cz/artkey/doi-990001-7200_badatelsky_pristup_v_technickem_vzdelavani_teorie_a_vyzkum.php
http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=54


 

Dostál, J., Janu, M., Částková, P. (2015) DIDATECH – Didaktická souprava pro výuku techniky. Tvoříme a 
bádáme na ZŠ při práci se dřevem a přírodními materiály. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-4516-8. 

 

Dostál, J., Kvapil, L., Částková, P., Krestýnová, M. (2015) DIDATECH – Didaktická souprava pro výuku techniky. 
Badatelsky orientovaná tvůrčí činnost s kovovými materiály. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-4526-7. 

 

Doporučená: 

DOSTÁL, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka: Pojetí, podstata, význam a přínosy. Olomouc. UP. ISBN: 
978-80-244-4515-1.  

 

VAŠUTOVÁ, J. (2009). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze. 77. s. ISBN 9788072903252.  

 

ROUČOVÁ, E. (2008). Diagnosis of pre-concepts of technology of primary schools. In TECHNIKA- 
INFORMATYKA-EDUKACJA. Tom IX. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, s. 59-61. ISBN 978-83-7586-006-1.  

 

Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory [online]. 2008. Výzkumná zpráva. MŠMT, [cit. 2018-
07-31]. Dostupné z: http://ipn.msmt.cz/data/uploads/portal/Duvody_nezajmu_zaku_o_PTO.pdf..  

 

SPILKOVÁ, V. (2010). Evropské přístupy k pojetí kvality učitele - optikou formálních dokumentů. Pedagogika. 
roč. 60, č. 3-4, s. 70 - 80. ISSN 0031-3815.  

 

PINE, K., MESSER, D., JOHN, K. (2001). Children's Misconceptions in primary science: A Survey of Teachers' 
Views. In Research in Science & Technological Education. Vol. 19, N. 1., s. 79-96. ISSN 0263-5143.  

 

ABELS, S. (2014). Inquiry-Based Science Education and Special Needs - Teachers' Reflections on an Inclusive 
Setting. Journal of Education. roč. 2, č. 2, s. 124 - 154.  

 

ALLAKE- TUENTER, E., H., BIEMAN, J. A., TOBI, H., WALS, A. E. J., OOSTERHEERT, I., MULLDER, M. (2012). 
Inquiry-Based Science Education Competencies of Primary School Teachers: A literature study and critical 
review of the American National Science Education Standards. International Journal of Science Education. roč. 
34, č. 17, s. 2609-2640.  

 

HAVLÍČKOVÁ, D., ŽÁRSKÁ, K. (2012). Kompetence v neformálním vzdělávání.Praha: NIDM. 24 s. ISBN 978-80-
87449-18-9.  

 

ŠVEC, V. (2000). Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. 1. vyd. Brno: Paido. 233 s. ISBN 80- 85931- 
87- 7.  

 

GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. (2000):. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení 
žáků. 1. vyd. Olomouc: HANEX. 159 s. ISBN 80-85783-28-2..  

 



 

KOLLÁRIKOVÁ, Z.- PUPALA, B. (2001). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál. 455 s. ISBN 80-7178- 
585- 7.  

 

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X.  

 

FISCHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-966-6.  

 

PÍŠOVÁ, M. (2010). Učitel - expert: přehled výzkumných trendů a jejich výsledků. Pedagogika. Roč. 60, č. 3-4, s. 
242 - 253. ISSN 0031-3815. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební výchova 1 (Hudební teorie) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet  Forma výuky přednáška+seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výklad elementárních hudebních pojmů. Přednesová označení, italské názvosloví. Stupnice dur, moll, 
chromatická, celotónová. Základní a odvozené intervaly. Kvintakordy a jejich obraty, zápis v těsné harmonii. 
Septakordy a jejich obraty. Akordy příbuzné a nepříbuzné a jejich spojování v malou harmonickou kadenci. 
 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1-Základní hudební pojmy 
2- Intervalové vztahy mezi základními tóny 
3- Durové stupnice, kvintový a kvartový kruh 
4- Paralelní stupnice moll 
5- Intervalové vztahy mezi chromaticky pozměněnými tóny 
6- Modální systém 
7- Enharmonika 
8- Celotónová a chromatické stupnice 
9- Exotické stupnice. Souhrnné opakování. 
10- Akordika. Doškálné kvintakordy 
11- Obraty doškálných kvintakordů 
12- Stavba akordů od daného tónu 
13- Septakordy 
Zápočtový test 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2001. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební výchova 2 (Hra na nástroj I.) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13c kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné plnění látky s významným podílem domácí přípravy. Minimálním požadavkem u začátečníků je 
zvládnutí Klavírní prvouky L. Šimkové 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50% 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Rozvíjení dovedností ve hře na nástroj dle pokynů vyučujícího. Cíl: praktické užití nástroje při rozezpívání, 
osvojování písní a jejich doprovodu, při realizaci poslechu hudby. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

L. Šimková: Klavírní prvouka 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební výchova 3 (Pěvecká výchova) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13c kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Získávání dovedností k technicky správnému zpěvu, hlasová hygiena, zpěv z listu metodou vokální intonace, 
rytmický výcvik, osvojování písňového repertoáru základní školy. Významný podíl domácí přípravy. 

Garant předmětu Mgr. Elvira Gadžijeva 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Elvira Gadžijeva (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1.2. Průběžné opakování zásad hlasové techniky při provádění rozezpívání v každé lekci  

3.4. Opakování opěrných písní pro intonaci neznámých melodií  

5.6. Pokračování v osvojování písní vhodných pro školu i k rozšiřování dovedností v přednesu  

7.8. Rozšiřování repertoáru, získávání zkušeností s tvořením lidového dvojhlasu  

9.10. Příklady písní s alterovanými tóny a písní vybočujících do příbuzných tónin  

11.12.Zaměření na písně mollové  

13. Opakování osvojených písní a sólové předvedení ve zpěvu české státní hymny k zápočtu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Češková, Olga. Pěvecká výchova. Praha: Nakladatelství AMU, 2017. 

Tichá, Alena. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2014. 

Doporučená: 

Kozelská, Inez. Hlasová výchova v učitelské přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 

Majtner, Jaroslav. Hlasová výchova. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 

Zpěvníky lidových písní 

Učebnice pro 1. st. ZŠ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební výchova 4 (Hra na nástroj II.) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13c kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné plnění vybrané látky s významným podílem domácí přípravy. Minimálním požadavkem je zvládnutí 
vybraných etud z Alba etud I. a skladeb z Knížky skladeb A. M. Bachové J. S. Bacha 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50% 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Rozvíjení dovedností ve hře na nástroj dle pokynů vyučujícího. Cíl: praktické užití nástroje při rozezpívání, 
osvojování písní a jejich doprovodu, při realizaci poslechu hudby. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Album etud I. č. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 29, 32  
J. S. Bach: Knížka skladeb pro A. M. Bachovou č. 14, 18, 7, 10 
 

Doporučená literatura: 

Pro začínající studenty doplňkově cvičení nad č. 100 z Klavírní prvouky L.Šimkové 

Pro pokročilejší výběr skladeb z Malých preludií a fuget J. S. Bacha, snazší sonatiny např. M. Clememntiho,  L. 
Koželuha, J. L. Dusíka  + něco ze snazší romantické přednesové literatury. Individuální výběr dle pokročilosti 
studenta. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební výchova 5 (Řízení lidové písně) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13c kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu  Mgr. Elvira Gadžijeva 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Elvira Gadžijeva (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Zabývá se taktovací technikou s cílem technicky správně vést a dirigovat lidové písně s dětmi ve třídě, 
případně dětský pěvecký sbor. Prokáže znalost zvládnutí taktovacích schémat na vybraných ukázkách lidových 
písní. Základní taktovací schémata, avízo, césury, fermaty, závěry. 

 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Brož-Z. Kaňák: Základy dirigování, Praha: Panton 1982 

Doporučená:   

O. Jeremiáš: Praktické pokyny k dirigování, Praha: Panton 1959 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební výchova 6 (Hra na nástroj III.) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13c kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné plnění látky s významným podílem domácí přípravy. Minimálním požadavkem je zvládnutí 
vybraných etud z Alba etud II. a skladeb z Knížky skladeb pro A. M. Bachovou J. S. Bacha 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50% 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Rozvíjení dovedností ve hře na nástroj dle pokynů vyučujícího. Cíl: praktické užití nástroje při rozezpívání, 
osvojování písní a jejich doprovodu, při realizaci poslechu hudby. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Album etud II. č. 1, 6, 10, 16, 8, 9, 19, 24, 26, 31 
J. S. Bach: Knížka skladeb pro A. M. Bachovou č. 2, 3, 4 
 

Doporučená literatura… 

Válek, Jiří. Italské hudební názvosloví. Praha: Panton, 1989. 

Zenkl, Luděk: ABC hudební nauky, Praha: Supraphon, 1991. 

Pro pokročilejší výběr skladeb z Malých preludií a fuget J. S. Bacha, snazší sonatiny např. M. Clememntiho,  L. 
Koželuha, J. L. Dusíka  + něco ze snazší romantické přednesové literatury. Individuální výběr dle pokročilosti 
studenta. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební výchova 7 (Didaktika hudební výchovy I.) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast v seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Lucie Křenková 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Lucie Křenková (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Činnostní charakter hudební výchovy na ZŠ, plánování hudebně výchovné práce, praktické zvládnutí úkolů v 
metodických řadách hlasové, rytmické a intonační výchovy. Metody nácviku písně. Průběžné doplňování 
portfolia o hudebně didaktické materiály, které se vztahují k jednotlivým složkám hudebního vyučování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Daniel, L. Metodika hudební výchovy. Montanex, s.r.o. Ostrava 1992.  

 

Doporučená:  

Váňová, M. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha, Supraphon, 1989. 

Holas, M., Didaktika profesionální hudební výchovy. Ritornel, Ostrava 1999.  

Herden, J., Hudba jako řeč. Stientia, Praha 1998.  

Jurkovič, P., Instrumentální soubor na základní škole, SPN, Praha 1988.  

Vybíral, Z., Psychologie komunikace. Portál Praha 2005.  

Moreno, J. J., Rozehrát svou vnitřní hudbu. Portál Praha 2005.  

Dimény, J., Zvuk jako hra. Panton Praha 1992. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební výchova 8 (Hra na nástroj IV.) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13c kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné plnění látky s významným podílem domácí přípravy. Minimálním požadavkem je zvládnutí vybraných 
etud z Alba etud II. a skladeb z Knížky skladeb pro A. M. Bachovou J. S. Bacha a základů improvizace doprovodu 
lidových písní. Kadence, transpozice, hra podle kytarových značek. Požadavek k zápočtu 10 písní 
s doprovodem. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50% 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Rozvíjení dovedností ve hře na nástroj dle pokynů vyučujícího. Cíl: praktické užití nástroje při rozezpívání, 
osvojování písní a jejich doprovodu, při realizaci poslechu hudby. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: literatura: 

Album etud  č. 20, 21, 26, 31, 33 

S. Bach: Knížka skladeb pro A.M. Bachovou č. 13 

Učebnice pro ZŠ 

Zpěvníky 

Národní zpěvník 

Já písnička 

Doporučená literatura  

Pro pokročilejší výběr skladeb z Malých preludií a fuget J. S. Bacha, příp. z Dvouhlasých a Tříhlasých invencí, 
snazší sonatiny např. M. Clememntiho,  L. Koželuha, J. L. Dusíka  + něco ze snazší romantické přednesové 
literatury (Smetana: Polky, Dvořák: Humoresky, Valčíky, Schumann: Dětské scény, Chopin: Mazurky, Valčíky 
pod., Martinů: Bajky, Loutky atd. Individuální výběr dle pokročilosti studenta. 

Šolc, Milan. Tajemství akordových značek. Praha: Supraphon, 1989. 

Válek, Jiří. Italské hudební názvosloví. Praha: Panton, 1989. 

Vránek, Tomáš. Anatomie improvizace. České Budějovice: JČU, 1996. 

Zenkl, Luděk. ABC hudební nauky. Praha: Supraphon, 1991. 

 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební výchova 9 (Didaktika hudební výchovy II.) 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška praktická  Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast v seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Lucie Křenková 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Lucie Křenková (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Praktické zvládnutí úkolů v metodické řadě improvizace. Náměty pro poslechové činnosti. Orffův 
instrumentář a jeho využití v improvizaci doprovodů písní. Hudebně pohybové činnosti. Průběžné doplňování 
portfolia o hudebně didaktické materiály, které se vztahují k jednotlivým složkám hudebního vyučování. 

Improvizace, poslech skladeb, improvizace doprovodů, analýza písní. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Daniel, L. Metodika hudební výchovy. Montanex, s.r.o. Ostrava 1992.  

Doporučená:  

Váňová, M. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha, Supraphon, 1989. 

Holas, M., Didaktika profesionální hudební výchovy. Ritornel,Ostrava 1999.  

Herden, J., Hudba jako řeč. Stientia, Praha 1998.  

Jurkovič, P., Instrumentální soubor na základní škole, SPN, Praha 1988.  

Vybíral, Z., Psychologie komunikace. Portál Praha 2005.  

Moreno, J. J., Rozehrát svou vnitřní hudbu. Portál Praha 2005.  

Dimény, J., Zvuk jako hra. Panton Praha 1992. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošná tvorba - kresba 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na praktický nácvik kresebných technik a dovedností při objevování zobrazovacích 
a expresivních možností lineárního výtvarného projevu. Jednotlivé semináře v logickém sledu směřují 
k postupné kultivaci vizuální senzibility a objektivizaci vidění posluchačů skrze výtvarné studium skutečnosti 
s ohledem na získání základních pedagogických kompetencí pro vedení studijně zaměřených lekcí výtvarné 
výchovy na 1. stupni ZŠ. 

 

Obsah seminářů: 

1. Výtvarné materiály ke kresbě (druhy, aplikace, stopy, výraz). 

2. Linie jako prostředek výtvarného konstruování (jednoduchá perspektivní kresba). 

3. Světelná kompozice a stínování (plastické řešení prostoru pomocí šrafování a zrnění). 

4. Studijní kresba přírodnin. 

5. Práce s plastickou gumou (uhlová rezerva). 

6-7. Studijní kresba zátiší. 

8. Studijní kresba zvířecí figury. 

9. Kresba pigmentem. 

10. Kresebná skica krajinného námětu. 

11-12. Studijní kresba hlavy. 

13. Studijní kresba lidské figury. Zhodnocení průběhu seminářů a prezentace souboru výsledných artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

CIKÁNOVÁ, Karla. Kreslete si s námi. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 1992. ISBN 80-852-7779-4.  



 

McNAUGHTON, Phoebe. Perspektiva a jiné optické klamy: encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. 
vyd. Praha: Dokořán, 2010, Pergamen. ISBN 978-80-7363-297-7. 

MEGLIN, Diana, MEGLIN, Nick. Kreslení jako cesta k sebevyjádření. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 
807178446X.  

KLIVAR, Miroslav, POLCAR, Miloslav. Kresba v životě člověka: funkce a netradiční techniky. Vyd. 1. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1987.  

SCUNYOGHY, András, FEHÉR, György. Anatomie pro výtvarníky /člověk/zvířata/srovnávací studie. Praha: 
Slovart, 2006. ISBN 80-7209-773-3.  

SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Vyd. 2. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X.  

TEISSIG, Karel. Kresba. Praha: Aventinum, 2010, Výtvarné techniky (Aventinum). ISBN 9788074420092.  

VANĚK, Jiří. Kresba, grafika pro posluchače studia učitelství 1. stupně ZŠ. Univerzita J. E. Purkyně 1988.  

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošná tvorba - malba 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Plošná tvorba - kresba 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- zápočet 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na objevování výtvarného potenciálu barev a rozvíjení autentického malířského projevu. 
Kromě představení teorie barevných kontrastů zahrnuje také poznatky o impresivní, expresivní a 
konstruktivní funkci barev s naznačením jejich metodického využití ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ. 
Předmět ve své náplni zahrnuje také soustavnou reflexi průběžně vytvářeného malířského portfolia 
posluchačů.  

  

Obsah seminářů: 

1. Teorie barvy (fyzikálně-optické a psychologické vlastnosti barev, jejich kontrasty a funkce v malbě). 

2. Výtvarné materiály k malbě (druhy, stopy, výraz, použití). 

3. Impresivní funkce barvy (jednoduchá studijní malba). 

4. Expresivní funkce barvy (barevná skvrna a plocha jako výrazový prostředek).  

5. Konstruktivní funkce barvy (abstraktní kompozice). 

6. Studijní malba přírodnin. 

7-8. Studijní malba zátiší. 

9. Studijní malba zvířecí figury. 

10-11. Studijní malba krajiny 

12. Studijní malba hlavy. 

13. Studijní malba lidské figury. Zhodnocení průběhu seminářů a konvolutu odevzdaných artefaktů. 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BROŽKOVÁ, Ivana. (=BROŽEK, Jaroslav). Dobrodružství barvy. Praha: SPN, 1982.  

BALLESTAR, Vicente, VIGUÉ, Jordi. Malba: kompletní průvodce technikami malby. 1. vyd. Dobřejovice: Rebo, 
2005, ISBN 80-723-4412-9. 

CIKÁNOVÁ, Karla. Malujte si s námi. Vyd. 2. Praha: Aventinum, 1996, ISBN 80-852-7784-0.  

BALEKA, Jan. Modrá, barva mezi barvami. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999.  

BROŽEK, Jaroslav. Obrazy a barva, text k 10 obrazům, Ústí nad Labem: UJEP, 1995.  

PLESKOTOVÁ, Petra. Svět barev. Praha : Albatros, 1987.  

ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996.  

UHLÍŘ, Jan. Tvoříme ve stylu známých malířů. Praha : Portál, 2002.  

BROŽEK, Jaroslav. Uvedení do práce s barvami. Ústí n. Labem: UJEP, 1995. ISBN 80-7044-109-7.  

KUBIČKA, Roman, ZELINGER, Jiří. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. 1. vyd. Praha, 2004, 
ISBN 80-247-9046-7. 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 

Plošná tvorba – kresba 

Plošná tvorba – malba 

Prostorová tvorba 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- zpracování seminární práce 

- ústní zkouška 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá soustavným rozborem výtvarných artefaktů a uměleckých projevů v kontextu kulturní 
historie. Vymezuje základní uměnovědné a estetické kategorie a v přehledové rovině seznamuje posluchače 
s vývojem výtvarné kultury od křesťanské antiky po současnost. Paralelně s tím představuje také možností 
využití vybraných uměleckých artefaktů v rámci produktivních a receptivních činností ve výtvarné výchově na 
prvním stupni ZŠ. 

 

Obsah přednášek: 

1. Teorie umění a problematika analýzy uměleckého díla ve vztahu k výtvarnému vzdělávání. 

2. Umění a kýč. 

3. Kořeny výtvarné kultury raného středověku a vznik románského umění. 

4. Gotika a umění pozdního středověku. 

5-6. Umění novověku. 

7. Umění 19. století. 

8-9. Vývoj moderního umění. 

10. Vznik nefigurativního umění. 

11. Meziválečná avantgarda. 

12. Moderní architektura. 

13. Vývoj umění druhé poloviny 20. století. 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BALEKA, Jan. Výtvarné umění- výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 

BELL, Julian. Zrcadlo světa: nové dějiny umění. Praha: Argo, 2010. ISBN 9788025702802. 

DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 2. vyd. Praha: 
Slovart, 2005, ISBN 80-720-9731-8.  

FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007. 
ISBN 9788072099528. 

GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. 2. revid. vyd. Praha: Mladá fronta, 1997, ISBN 80-720-3143-0.  

HEROUT, Jaroslav:. Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Vyd. 5., přeprac. a dopl. Praha: Paseka, 2002, 
ISBN 80-718-5389-5.  

CHALUPECKÝ, Jindřich. Evropa a umění. 1. vyd. Praha: Torst, 2005, ISBN 80-721-5264-5.  

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. 2. vyd. Praha: Torst, 2000, ISBN 80-721-5128-2.  

MÍČKO, Miroslav. Umění nebo život: rozhovory a vyznání. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004, ISBN 80-200-1232-X. 
TROJAN, Raoul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Praha: Fortuna, 1996, ISBN 80-7168-329-9.  

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 

Plošná tvorba – kresba 

Plošná tvorba – malba 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na získání elementárních dovedností a rozvoj tvůrčích kompetencí v rámci prostorového 
výtvarného vyjádření. Jednotlivé lekce zahrnují práci s přírodními i umělými materiály, přičemž soustavně 
rozvíjí taktilní citlivost a prostorovou představivost posluchačů v procesu modelování, tvarování a výtvarného 
konstruování. Tvůrčí činnosti jsou metodicky koncipovány směrem k jejich potenciální aplikaci v prostorových 
činnostech ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ. 

 

Obsah seminářů: 

1. Uvedení do problematiky prostorové tvorby ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ. 
2-3. Výtvarná experimentace s reliéfní hmotou. 
4-5. Modelace masky z kašírovaného papíru. 
6-7. Konstruování světelného objektu z recyklovaných plastů. 
8-9. Práce s keramickou hlínou. 
10. Vytváření sádrové skulptury. 
11-13. Environmentálně zaměřená prostorová instalace. 
Zhodnocení průběhu seminářů a prezentace souboru výsledných artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BALEKA, Jan. Výtvarné umění- výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 

CAUSEY, Andrew. Sculpture since 1945. New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 978-0192842053. 

CIKÁNOVÁ, Karla. Objevujte s námi tvar. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-715-1732-1.  

HACKETT, Paul. The Perceptual Structure of Three-Dimensional Art. New York : Springer, 2017. ISBN 
9783319484501 



 

THIELE, Carmela. Sochařství: encyklopedický průvodce moderním uměním. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 
2004, ISBN 80-251-0288-2.  

TROJAN, Raoul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Fortuna 1996. ISBN 80-7168-329-9.  

ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.  

ZHOŘ, Igor. Klíče k sochám. Praha: Albatros, 1989.  

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika výtvarné výchovy pro 1. st. ZŠ 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 

Plošná tvorba – kresba 

Plošná tvorba – malba 

Prostorová tvorba 

Výtvarná kultura 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 

- zpracování seminární práce 

- ústní zkouška 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Náplň semináře reflektuje základní didaktická a metodická témata z oboru teorie výtvarné výchovy. Kromě 
zprostředkování aktuálních oborových poznatků poskytují jednotlivé lekce komplexní a systematicky 
uspořádanou didaktickou platformu pro utváření funkčních výchovně-vzdělávacích kompetencí v rámci výuky 
předmětu výtvarná výchova na prvním stupni ZŠ.  

 

Obsah seminářů: 

1. Cíle výtvarné výchovy a osobnost výtvarného pedagoga. 

2. Historie a současnost výtvarné výchovy. Kurikulární dokumenty, didaktické a metodické zdroje předmětu. 

3-4. Ontogeneze výtvarného projevu. 

5. Druhy výtvarných činností na 1. stupni ZŠ. 

6. Výtvarné vyjádření imaginace. 

7. Výtvarná experimentace. 

8. Výtvarné studium skutečnosti. 

9. Příprava na lekci výtvarné výchovy. 

10. Hodnocení výtvarného projevu. 

11. Barva ve výtvarné výchově. 



 

12. Výtvarná typologie, rozlišení přístupů výtvarné výchovy, artefiletiky a arteterapie. 

13. Výtvarně-projektové vyučování. Galerijní pedagogika a metody zprostředkování výtvarného umění. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BROŽEK, Jaroslav. Výtvarná výchova a barva. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
2003, ISBN 80-704-4494-0.  

DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978 -80 -210 -4593 -4.  

FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.  

HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.  

HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář - výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: PF JU, 2007. 
ISBN 978-80-7394-001-0.  

KARBUSICKÁ, Ludmila. Výtvarná výchova a dítě (sestaveno z pozůstalosti A. Toufara). Praha: 1985.  

LOWENFELD, Viktor a W BRITTAIN. Creative and mental growth. 8th ed. London: Collier Macmillan, 1987, 
ISBN 00-237-2110-3.  

ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Vyd. 1. Praha: Sarah, 1995, ISBN 80-238-3744-3.  

READ, Herbert. Výchova uměním. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967.  

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 
Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8262-9.  

SLAVÍKOVÁ, Vladimíra, SLAVÍK, Jan, HAZUKOVÁ, Helena. Výtvarné čarování: artefiletika pro předškoláky a 
mladší školáky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000. ISBN 80-7290-016-1. 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ Hana, ŠOBÁŇOVÁ, Petra et al. Téma – akce – výpověď: Projektová metoda ve 
výtvarné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého vOlomouci,2015. 183 s. ISBN 978-80-244-4506-9. 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 39s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% docházka na předmět, zvládnutí samostatné praktické ukázky, zápočet formou písemného testu. 

Garant předmětu PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Petra Fišerová (25 %)     

Mgr. Miroslav Krajcigr (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cvičení z obecné didaktiky a názvosloví TV: 
1. Cíl, obsah, metody a organizační formy při výuce tělesné výchovy. Základní organizace prostoru a 

činností ve známém prostředí, zásady jednání a chování při pohybovém učení, komunikace v TV. 
2. Základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály. 
3. Polohy a pohyby celého těla – postoje a pohyby do postojů. 
4. Polohy a pohyby celého těla – kleky a pohyby do kleků. 
5. Polohy a pohyby celého těla – sedy a pohyby do sedů. 
6. Polohy a pohyby celého těla – lehy a polohy do lehů. 
7. Polohy a pohyby celého těla – podpory a pohyby do podporů. 
8. Pohyby celého těla – chůze, poskoky, běhy, obraty. 
9. Pohyby a polohy částí těla – pohyby a polohy paží. 
10. Pohyby a polohy částí těla – pohyby a polohy nohou. 
11. Pohyby a polohy částí těla – pohyby a polohy trupu. 
12. Pohyby a polohy částí těla – pohyby a polohy hlavy. 
13. Plnění zápočtových požadavků (praktické ukázky). Plnění zápočtových požadavků (písemný test). 

Gymnastika: á 90 min. 

        1.    Gymnastika, její dělení, složky základní gymnastiky. Cvičení pořadová, cvičení užitá. 

        2.    Cvičení prostná, skladba gymnastické rozcvičky. 

        3.    Cvičení s tradičním i netradičním náčiním – švihadla, tyče, obruče, míče, šátky, stuhy, apod.. 

        4.    Charakteristika nářadí, pravidla bezpečnosti a organizace cvičení na nářadí, názvosloví cvičení 

               na nářadí. 

        5.    Cvičení na šplhadlech, žebřinách. 

        6.    Cvičení s využitím švédské bedny, švédské lavičky. 



 

        7.    Základy akrobacie. Rotační průprava. Průpravná cvičení na kotoul vpřed/vzad. Varianty kotoulu          

                vpřed/vzad. Metodická řada a dopomoc. 

        8.    Základy akrobacie. Zpevňovací, podporová a rovnovážná průprava. 

        9.    Základy akrobacie. Průprava na stoj na rukou. Stoj na rukou. Metodická řada a dopomoc. 

        10.  Základy akrobacie. Průprava na přemet stranou. Přemet stranou. Metodická řada a dopomoc. 

        11.  Základy akrobacie. Odrazová, doskoková průprava. Základy přeskoku, metodické řady a dopomoc.   

        12.  Základy cvičení na hrazdě, na kruzích. Bezpečnost, dopomoc, manipulace s nářadím. Ručkování 

                visy, komíhání, sešiny, svis vznesmo, svis střemhlav, výmyk. 

        13.  Opakování metodických řad. Nácvik zápočtových požadavků. 

     Plnění zápočtových požadavků (písemný test). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Appelt, K., Horáková, D., & Novotný, L. (1989). Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia. 

Appelt, K., Libra, M., & Stejskalová, I. (2004). Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra. 

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: UK, Karolinum.  

Hájková, J. (1994). Základní gymnastika. Praha: Karolinum. 

Krištofič, J. (2006). Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada. 

Krištofič, J. (2000). Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV. 

Miklánková, L. (2006). Tělesná výchova na 1. stupni základních škol: (základní gymnastika). Olomouc: UP. 

Neuman,J. (2003). Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál. 

Skopová,M., & Zítko,M. (2005). Základní gymnastika. Praha: Karolinum. 

Kos, B. (1992). Zábavná cvičení. Praha:Olympia 

Svatoň, V. (1997). Gymnastika:akrobacie a cvičení na nářadí. Praha:Svoboda 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 39s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% docházka na předmět, aktivní účast ve výuce, zvládnutí samostatné praktické ukázky, zápočet 

Garant předmětu PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (25 %) 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Miroslav Krajcigr (25 %) 

Mgr. Petra Fišerová (25 %)     

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prakticky a teoreticky naučit základy atletických disciplín a plavání s ohledem na 
specifickou věkovou skupinu dětí na prvním stupni ZŠ.  

 
Atletika 

1.-2. Seznámení s obsahem předmětu. Poučení o bezpečnosti a zásadách při tělesné výchově. Seznámení se 
zápočtovými požadavky. 
Pohybové hry a aktivity na rozvoj rychlosti (reakční, akcelerační, akční) a dynamické síly dolních končetin 
(odrazová cvičení).  
2.-3. Pohybové hry a aktivity na rozvoj koordinační a rychlostní schopnosti. 
3.-4. Pohybové hry a aktivity na rozvoj základních vytrvalostních schopností. 
5.-6. Pohybové hry a aktivity na rozvoj dovedností a schopností pro hody a vrhy. 
7.-8. Pohybové hry a aktivity na rozvoj koordinace, kooperace a fair play. 
9.-10. Pohybové hry a aktivity na rozvoj dovedností a schopností pro štafetové běhy. 
11.-12. Technika a metodika běhu (zaměření na krátké běhy), běžecká atletická abeceda.  
13.-14. Technika a metodika štafetových běhů (zaměření na krátké běhy). 
15.-16 Technika a metodika motivovaného vytrvalostního běhu a polovysokého startu. Měření výkonů při 
školních soutěžích. 
17.-18. Technika a metodika skoku vysokého včetně základních pravidel. Měření výkonů při školních 
soutěžích. 
19.-20. Technika a metodika skoku dalekého včetně základních pravidel. Měření výkonů při školních 
soutěžích. 
21.-22. Technika a metodika hodu kriketovým míčkem včetně základních pravidel. Měření výkonů při školních 
soutěžích. 
23.-24. Technika a metodika nízkého startu včetně základních pravidel a startovní povelové techniky. Měření 
výkonů při školních soutěžích (krátké běhy).  
25.-26. Organizace atletických soutěží pro děti mladšího školního věku. 
Plnění zápočtových požadavků. 



 

 
Plavání: 
1. Seznámení s obsahem předmětu a zápočtovými požadavky ve výuce plavání. Poučení o bezpečnosti 

v rámci výuky plavání. Hry na seznámení s vodním prostředím. 
2. Hry na seznámení s vodním prostředím a metodika nácviku splývání. 
3. Nácvik dýchání do vody. 
4. Základy potápění, lovení předmětů. 
5. Seznámení s metodickou řadou pro nácvik plaveckého způsobu prsa – dolní končetiny. 
6. Seznámení s metodickou řadou pro nácvik plaveckého způsobu prsa – horní končetiny. 
7. Seznámení s metodickou řadou pro nácvik plaveckého způsobu prsa – souhra. 
8. Seznámení s metodickou řadou pro nácvik plaveckého způsobu znak – dolní končetiny. 
9. Seznámení s metodickou řadou pro nácvik plaveckého způsobu znak – horní končetiny. 
10. Seznámení s metodickou řadou pro nácvik plaveckého způsobu znak – souhra. 
11. Seznámení s metodickou řadou pro nácvik plaveckého způsobu kraul – dolní končetiny. 
12. Seznámení s metodickou řadou pro nácvik plaveckého způsobu kraul – horní končetiny. 
13. Seznámení s metodickou řadou pro nácvik plaveckého způsobu kraul – souhra. 
Plnění zápočtových požadavků. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Atletika: 
Povinná literatura: 
Čillík, I., & Rošková, M. (2003). Základy atletiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 
Hrbková, M. (2001). Vybrané kapitoly z didaktiky atletiky pro učitele 1. stupně ZŠ. Plzeň: ZČU. 
Jeřábek, P. (2008). Atletická příprava: děti a dorost. Praha: Grada. 
Kaplan, A., Bartůněk, D., & Neuman, J. (2015). Skáčeme, běháme a hrajeme si: na hřišti i pod střechou. Praha:    
Portál. 
Prukner, V., & Machová, I. (2012). Didaktika atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého. 
 
Doporučená literatura: 
Dostál, E., &  Velebil, V. (1992). Didaktika školní atletiky. Praha: Karolinum. 
Kaplan, A., & Válková, N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia. 
Langer, F. (2009). Atletika 1. Olomouc: Univerzita Palackého. 
Valter, L., & Nosek, M. (2007). Vybrané kapitoly z atletiky. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 
 
Plavání: 
Povinná literatura: 
Čechovská, I., Jurák, D. & Pokorná, J. (2018).  Plavání: pohybový trénink ve vodě.  Praha: Karolinum. 
Čechovská, I. &  Miler, T (2019). Didaktika plavání: vybrané kapitoly. Praha: Karolinum. 
Neuls, F., Viktorjeník, D., Dub, J., Kunicki, M., & Svozil, Z. (2018). Plavání: (teorie, didaktika, trénink). Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci.115 stran.  
 
Doporučená literatura: 
Čechovská ,I., & Miler, T. (2001). Plavání. Praha: Grada.  
Giehrl, J., & Hahn, M., (2005). Plavání. České Budějovice: KOPP.  
Hofer, Z. (2000). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum.  
Hoch, M. (1983). Teorie a didaktika plavání. Praha: SPN. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín III 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% docházka na předmět, aktivní účast v hodinách, zápočet formou teoretického testu 

Garant předmětu PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Miroslav Krajcigr (75 %) 

 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prakticky a teoreticky naučit základy a zásady sportovních her s ohledem na specifickou 
věkovou skupinu. Naučit a rozvinout základní schopnosti a dovednosti ve sportovních hrách. 

1. Seznámení s obsahem předmětu. Poučení o bezpečnosti a zásadách při tělesné výchově. 
Seznámení se zápočtovými požadavky. 
Hry a aktivity na rozvoj koordinace, kooperace a fair play. 

2. Hry a aktivity pro rozvoj práce s míče (basketbal, volejbal, fotbal, házená). 
3. Technika a metodika HČJ a HK v basketbale (vedení míče a přihrávky na místě a v pohybu, 

dvojtakt a střelba) včetně základních pravidel. Hra. 
4. Průpravné hry v basketbale. Hra. 
5. Technika a didaktika HČJ a HK ve volejbale (odbíjení obouruč vrchem a spodem – nahrávka 

a přihrávka, odbíjení jednoruč vrchem a spodem – podání ve volejbale) včetně základních 
pravidel. 

6. Průpravné hry ve volejbale. Hra. 
7. Technika a didaktika HČJ a HK  ve fotbalu (vedení míče, nahrávky a střelby na místě a 

v pohybu) včetně základních pravidel. Hra. 
8. Průpravné hry ve fotbale. Hra. 
9. Technika a metodika HČJ a HK ve florbalu (vedení míčku a přihrávky na místě a v pohybu a 

střelba) včetně základních pravidel. Hra. 
10. Průpravné hry ve florbalu. Hra.  
11. Technika a metodika HČJ a HK v házené (vedení míče a přihrávky na místě a v pohybu a 

střelba) včetně základních pravidel. Hra. 
12. Průpravné hry v házené. Hra. 
13. Technika a didaktika pohybových her s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a 

aktivity, využití hraček a netradičního náčiní pro cvičení, pohybová tvořivost. Organizace 
soutěže utkání ve vybrané sportovní hře pro děti mladšího školního věku.  

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Argaj, G., & Rehák, M. (2007). Teória a didaktika basketbalu II. Bratislava: Vydavateľstvo UK. 
Bělka, J., & Salčáková, K. (2014). Nebojme se házené: (metodika a didaktika házené). Olomouc: Hanex. 
Buchtel, J. (2006). Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum. 
Císař, V. (2005). Volejbal. Praha: Grada. 
Kysel, J. (2010). Florbal: kompletní průvodce. Praha: Grada. 
Martínková, Z. (2009). Florbal: praktický průvodce tréninkem mládeže. Praha: Česká florbalová unie. 
Votík, J. (2000). Sportovní příprava mládeže ve fotbalu. Plzeň: ZU. 
Tůma, M., &  Tkadlec, J. (2002).  Házená. Praha: Grada. 
Votík, J. (2016). Fotbal: trénink budoucích hvězd. Praha: Grada. 
Velenský, M. (2004). Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha: Karolinum. 
Velenský, M. (2005). Průpravné hry. Praha: Karolinum. 

Zumr, T. (2019). Kondiční příprava dětí a mládeže: zásobník cviků s moderními pomůckami. Praha: Grada 

 
Doporučená literatura: 
Haník, Z. (2014). Volejbal: učebnice pro trenéry mládeže. Praha: Mladá fronta. 
Janík, Z., Drásalová, L., & Pětivlas, T. (2003). Basketbal: nácvik herních činností jednotlivce. Brno: Paido. 
Kaplan, O. (2001). Volejbal: technika, pravidla, herní systémy, průpravná cvičení. Praha: Grada. 
Karczmarczyk, R. (2006). Florbal: učebnice (nejen) pro trenéry. Brno: Computer Press. 

Legrand, L., &  Michel, R. (2002). Basketbal. Bratislava: Mladé letá. 
Perič, T. (2004). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada 
Skružný, Z. (2005). Florbal. Praha: Grada. 
Táborský, F. (1996). Házená ve škole. Praha: ČSH. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín IV 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín I 

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín II 

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín III 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška  Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% docházka na předmět, zpracování seminární práce, praktický výstup a odevzdání přípravy na hodinu 
plavání, zkouška ústní.   

 

Garant předmětu PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (75 %) 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky: 
1. Význam pohybu jako součásti zdravého životního stylu 
2. Vývoj didaktiky tělesné výchovy 
3. Didaktika tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ 
4. Vyučování a učení v tělesné výchově na 1. stupni ZŠ 
5. Tělesný, funkční a psychický vývoj dětí mladšího školního věku 
6. Tělesná zdatnost dětí mladšího školního věku ve školní tělesné výchově 
7. Učitel na 1. stupni ZŠ, učitel tělesné výchovy 
8. Vyučovací a výchovné činnosti učitele na 1. stupni ZŠ a učitele tělesné výchovy 
9. Organizační formy práce v tělesné výchově 
10. Hodnocení ve školní tělesné výchově 
11. Systém kurikulárních dokumentů 
12. Projekty tělesné výchovy na základních školách 
13. Podmínky vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově. Plánování ve školní tělesné výchově 

Semináře: 
14. Seznámení s obsahem předmětu a zápočtovými požadavky. Poučení o bezpečnosti v rámci výuky 

plavání. Přehled dostupných plaveckých pomůcek. 
15. Metodický výstup zaměřený na hry seznamující děti s vodním prostředím. 
16. Metodický výstup zaměřený na metodiku nácviku dýchání do vody. 
17. Metodický výstup zaměřený na hry ve vodě (potápění, lovení předmětů, splývání). 
18. Metodický výstup pro nácvik plaveckého způsobu prsa – dolní končetiny. 
19. Metodický výstup pro nácvik plaveckého způsobu prsa – horní končetiny. 
20. Metodický výstup pro nácvik plaveckého způsobu prsa – souhra. 
21. Metodický výstup pro nácvik plaveckého způsobu znak – dolní končetiny. 



 

22. Metodický výstup pro nácvik plaveckého způsobu znak – horní končetiny. 
23. Metodický výstup pro nácvik plaveckého způsobu znak – souhra. 
24. Metodický výstup pro nácvik plaveckého způsobu kraul – dolní končetiny. 
25. Metodický výstup pro nácvik plaveckého způsobu kraul – horní končetiny. 
26. Metodický výstup pro nácvik plaveckého způsobu kraul – souhra. 
Zhodnocení úspěšnosti splnění zápočtových požadavků. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: UK, Karolinum. 

Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál. 

Klimtová, H. (2004). Didaktika tělesné výchovy pro učitele primárního vzdělávání: distanční text. Ostrava:   

     Ostravská univerzita, PF.  

Miklánková, L. (2006). Tělesná výchova na 1. stupni základních škol: (základní gymnastika). Olomouc: UP. 

Vilímová, V. (2009). Didaktika tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita. Resch, J., & Kuntner, E., (1997). 
Jak se neutopit. Olomouc: Hanex. 

Čechovská ,I., & Miler, T. (2001). Plavání. Praha: Grada.  

Giehrl, J., & Hahn, M., (2005). Plavání. České Budějovice: KOPP.  

Hofer, Z. (2000). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum.  

Hoch, M. (1983). Teorie a didaktika plavání. Praha: SPN. 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zimní pohybové aktivity v přírodě 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky kurz 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

aktivní účast v kurzovní výuce, zápočet formou teoretického testu 

Garant předmětu PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení kurzu 

Vyučující 

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

Mgr. Petra Fišerová (25 %) 

Mgr. Jana Mikolášková (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prakticky a teoreticky se naučit základy lyžování s ohledem na specifickou věkovou 
skupinu.  

1. den: Rozřazení do družstev, nácvik základních lyžařských dovedností (nošení, nazouvání, sjíždění a 
brždění).  
2. den: Nácvik jízdy na vleku a oblouky v pluhu, z přívratu vyšší lyže, hry na lyžích. 
3. den: Nácvik smýkaných oblouků, nácvik klasické techniky běhu na lyžích. 
4. den: Nácvik řezaných oblouků, nácvik volné techniky běhu na lyžích. 
5. den: Závody ve sjezdu a závody v běhu na lyžích.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Benešová, D., & Štumbauer,J. (2004). Školní lyžování. Plzeň: ZČU. 
Doporučená: 
Dvořák, F., & Mašková, L. (1997). Česká škola lyžování. Běh na lyžích. Praha: SLČR. 
Psotová, D., & Gnad, T. (2005). Běh na lyžích. Praha: Karolinum. 
Štumbauer, J. & Vobr, R. (2005). Moderní lyžování. České Budějovice: Kopp. 
Štumbauer, J. & Vobr, R. (2007). Carving. 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 Letní pohybové aktivity v přírodě 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky kurz 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast v kurzovní výuce, příprava na praktické semináře, zpracování seminární práce – písemná 
příprava na didaktický výstup, didaktický výstup, zápočet 

Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, Ph.D.  

 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení kurzu 

Vyučující 

PhDr. Renata Malátová, Ph. D. (50 %) 

Mgr. Petra Fišerová (25 %) 

Mgr. Jana Mikolášková (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Zopakovat si základy turistiky, které posluchač získal na předchozích typech škol a zprostředkovat mu prvé 
zkušenosti s problematikou předávání znalostí a dovedností žákům formou vlastní pokusné didaktické 
činnosti. 

2. Seznámit se s učivem turistiky a cvičení v přírodě, které je určeno RVP, s metodikou organizace cvičení v 
přírodě a jednodenních i vícedenních turistických akcí v rámci školy. 

3. Získat poznatky ze systému kulturně poznávací činnosti v turistice a rozšířit si zásobník tělesných cvičení v 
přírodě, pohybových her a polních her a vůbec poznat problematiku turistiky. 

4. Zpracování semináře na zadané téma: Např. První pomoc v turistice. Stavba stanu a výběr místa pro stavbu. 
Ohně a ohniště. Uzlování. Odhady výšek a vzdáleností. Pohybové hry v přírodě. Překonávání přírodních 
překážek jako pohybová aktivita. Odborně technické znalosti – práce s nožem, pilou, sekerou. Tělesná 
příprava v přírodě. Ochrana přírody a pravidla chování v přírodě.  

1. den: Turistika na 1. stupni Zˇ3, škola v přírodě, bezpečností pravidla, orientace a topografie, značení 
cest. Seznámení s okolím letního tábora. 
2. den: Realizace výstupů studentů na zadané téma. Příprava a realizace polodenního výletu 
3. den: Realizace výstupů studentů na zadané téma. Příprava celodenního výletu. Noční hra. 
4. den: Realizace celodenního výletu. 
5. den: Příprava a realizace orientačního běhu. Vyhodnocení a ukončení kurzu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Brtník, J., & Neuman, J. (2012). Turistika a sporty v přírodě: Přehled základních znalostí a dovedností pro 

výchovu v přírodě. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Neuman, J. (2000). Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál. 
Vyškovský, J. et al. (1997). Turistika a sporty v přírodě. Brno: MU. 
Gooley, T. (2018). Orientace v přírodě. Praha: Grada. 
Zouharová, K. (2012). Škola v přírodě hrou. Praha: Grada. 
Kirchner, J., & Hnízdil J. (2004). Orientační hry nejen do přírody. Praha: Grada. 
Doležalová, E. (2004). Hry na dětské tábory. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika zdravotní tělesné výchovy 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity - 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ověření studijních výsledků formou písemné zkoušky s požadovanou úspěšností 75 %. 

Další požadavky na studenta vedoucí k zakončení předmětu: 80% docházka na předmět, příprava na 
praktické semináře, zpracování seminární práce – písemná příprava na didaktický výstup, didaktický výstup. 

Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

PhDr. Renata Malátová, Ph. D. (75 %), Mgr. Petra Fišerová (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky. 
1. P- Úvod, literatura, charakteristika ZTV  
S - Základní cvičební polohy v ZTV 
2. P- Organizační formy ZTV, zásady pro uvolňování a protahování 
S - Testování zkrácených svalů 
3. P - Zásady posilování, základní posilovací polohy 
S - Testování svalů s tendencí k ochabování, posilovací cvičení 
4. P - Posturální fce, posturální stereotyp, správné držení těla, diagnostika, posturální vady 
S - Diagnostika správného držení těla, kompenzační cvičení 
5. P - Syndromy svalových dysbalancí, hypermobilita, hybné stereotypy 
S - Vyšetřování svalových dysbalancí 
6. P - Vertebrogení poruchy - zvětšená hrudní kyfóza 
S - Kompenzační a vyrovnávací cvičení u hrudní kyfózy 
7. P - Vertebrogení poruchy - zvětšená bederní lordóza 
S - Kompenzační a vyrovnávací cvičení u bederní lordózy 
8. P - Poruchy páteře v rovině frontální - skoliózy 
S - Skolióza - vyšetření, kompenzační a vyrovnávací cvičení 
9. P - Bolest, teorie vertebrogenní oblasti C,TH,LP 
S - Relaxační cvičení, fitness joga, autogenní trénink 
10. P - Oslabení pánevního dna 
S - Svalová dysbalance v oblasti pánve 
11. P - Vady dolních končetin  
S - Kompenzační a vyrovnávací cvičení vad dolních končetin 
12. P- a jejich využití v ZTV 
S - Alternativní pohybová programy, Škola zad 
13. P - Význam dýchání, aplikace dechových cvičení, polohy a dýchání 
S - Dechová vlna, dechová cvičení statická a dynamická Shrnutí probraného učiva 
S - Zápočtový test. 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Malátová, R., 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. 

Doporučená: 
Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení. Praha: Grada. 
Čermák, J., Chválová, O., Botlíková, V., & Dvořáková, H. (2000). Záda už mě nebolí. Praha: Jan Vašut. 
Dobeš, M., & Dobešová, P. (2006). Základy zdravotního cvičení. Valašské Meziříčí: Colora. 
Dostálová, I., & Miklánková, L. (2005). Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex. 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Diplomová práce 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k diplomové práci I. 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+0s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

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

Vyučující 

Jednotliví vedoucí diplomových prací (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka probíhá individuálně a na základě společných požadavků na zpracování DP na katedře pedagogiky a psychologie. 
Doporučený obsah konzultací: 

Základní požadavky na kvalifikační práci, základní etické normy pro zpracování práce. 
Formální stránka práce. 
Práce s literaturou ve vazbě na téma diplomové práce, čtení a psaní odborného textu. 
Postup při zpracování teoretické a praktické části práce. Citace literatury, odkazový a poznámkový aparát. 
Formulace závěrů práce a případné vazby na výzkum nebo grant. 
Zařazení obrázků, tabulek a grafů a jejich označení. 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 

Švaříček, R., & Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 

Doporučená: 

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

Kubátová, H. (2007). Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních 
oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Průcha, J. & R. Švaříček. (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, 19 (2), 89-105.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

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


 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k diplomové práci II. 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 5/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář k diplomové práci I.  

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koordinace konzultací, supervize a metodická podpora vedoucím DP 

Vyučující 

Jednotliví vedoucí diplomových prací (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka probíhá individuálně a na základě společných požadavků na zpracování DP na katedře pedagogiky a psychologie. 
Doporučený obsah konzultací: 

Realizace výzkumu.  

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Švaříček, R., & Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 

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

Doporučená:  

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

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

Hendl, J. (2004).  Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. vyd. Praha: Portál. 

Kubátová, H. (2007). Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních 
oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

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

Průcha, J. & R. Švaříček (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, 19(2), 89-105. 

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



 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce diplomové práce 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 5/LS 

Rozsah studijního předmětu - kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář k diplomové práci II. 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zadání DP do systému STAG 

Garant předmětu Vedoucí práce  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Kontrola finalizace práce, kontrola prověření plagiátorství  

Vyučující 

Vedoucí diplomové práce (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

Povinně volitelné předměty TV – skupina 1 

Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: splnění předmětu DTV1 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% aktivní účast ve výuce. Vytvoření, secvičení a předvedení pohybové skladby na hudební doprovod (4 
různé tvary, nástup a odchod, začátek a konec). Sestavení vlastní choreografie aerobiku, její písemný záznam 
a předvedení na hudební doprovod. Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře 

Vyučující 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (30 %), Mgr. Petra Fišerová (70 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit se v praxi se základními hudebně pohybovými vztahy, s jejich využitím v hodinách 
TV, nejen jako prostředku rozvoje kreativity, hudebnosti, rytmizace, estetiky a koordinace pohybů, ale také jako 
prostředku zvyšování zdravotně orientované zdatnosti. 

     1. Seznámení s plánem a s požadavky předmětu.  Uplatnění hudebního doprovodu ve výuce tělesné 
výchovy.  

     2. Základní hudebně pohybové vztahy. Rytmické motivy, možnosti rytmizace cvičení.  

     3. Základy lidových tanců. 

     4. Základy country tanců. 

    5. Základy moderních tanců. 

    6. Základní druhy aerobiku, charakteristika a základní prvky nízkého a vysokého aerobiku. 

     7. Procvičování základních kroků nízkého a vysokého aerobiku s hudebním doprovodem. 

     8. Hudebně pohybové vztahy v aerobiku. Komunikace v aerobiku. Metody výuky v aerobiku. 

     9. Aerobik s dětmi, skladba lekce dětského aerobiku. Využití aerobiku v hodinách TV. 

   10. Základní posilovací, vyrovnávací a protahovací cviky, možnosti jejich rytmizace a fázování v návaznosti na    

          hudební doprovod. 

   11. Příprava zápočtových požadavků. 

   12. Příprava zápočtových požadavků. 

   13. Příprava zápočtových požadavků. 

 

 



 

 Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Krapková, H. (1995). Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve Školní tělesné výchově. 
Olomouc: UP FTK 

Doporučená: 

Alter, M. J. (1998). Strečink. 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.  

Jeřábková, J. (1979). Taneční průprava. Praha:SPN 

Kos, B. (1980). Kondiční gymnastika. Praha: SPN 

Krapková, 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 

Macáková, M. (2001). Aerobik. Praha: Grada. 

Režný, P. (2003). Elementární hudební teorie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 

Skopová, M. & Beránková, J. (2008). Aerobik: kompletní průvodce. Praha: Grada.  

Toufarová, H. (2001). Aerobik s dětmi. Olomouc: HANEX. 

Trunečková, E. (1995). Taneční hry. Banská Bystrica: UMB 

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 sportovních a pohybových her (tradiční a nové hry) 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s  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 (min. 80 %), odvedení jedné hodiny s tematikou tradičních nebo nových her + písemné 
odevzdání přípravy na hodinu, zápočtový test 

Garant předmětu PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vyučující i zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. (100 %) 

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, VOLEJBALOVÝ 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. BADMINTON – pravidla, nácvik, hra 

7. STOLNÍ TENIS – pravidla, nácvik, hra 

8. SOFTBALL - pravidla, nácvik, hra 

9. FLORBAL – pravidla, nácvik, hra 

10. LAKROS, FRISBEE, SQUASH – Informace 

11. TENIS – pravidla, nácvik, hra  

12. TCHOUKBALL – pravidla, nácvik, hra 

ZÁPOČET – pravidla probraných SH - písemný test 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Mazal, F. (2000). Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex.  

Doporučená: 

Nevrlý, M. (2000). Karpatské hry. Liberec: Skauting.  

Rovný, M., & Zdeněk, D. (1982). Pohybové hry. Bratislava: SPN.  

Rubáš, K. (1997). Pohybové hry. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity. 

Šebrle, Z. (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 Volitelná tělesná výchova zimní semestr 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na hodinách – docházka, zápočet 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Kompletní příprava jednotlivých rozvrhových akcí předmětu včetně 
obsazení učiteli, výuka volitelné gymnastiky.  

Vyučující 

Interní i externí učitelé KTVS dle potřeby na jednotlivé rozvrhové akce (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je zvyšování tělesné kondice studentů Jihočeské univerzity, která je základem primární 
prevence civilizačních onemocnění.  
Předmět zahrnuje řadu konkrétních rozvrhových akcí, na které se student zapisuje.  
V rozvrhových akcích jsou nabízeny tyto konkrétní pohybové aktivity:  
Aerobik, kondiční kruhový trénink, badminton, basketbal, body styling, bosu, florbal, jóga, kondiční trénink v 
posilovně, lezení na umělé stěně pro začátečníky, lezení na umělé stěně pro pokročilé, malá kopaná a 
nohejbal, pilates, powerjoga, sebeobrana, spinning, step-aerobic, stolní tenis, tai-chi-chuan a shiatsu, tenis, 
volejbal, zumba, zdravotní tělesná výchova 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Buzková, K. (2006). Fitness jóga: harmonické cvičení těla i duše. 1. vyd. Praha: Grada. 

Doporučená: 

Blahušová, E. (2008). Pilates & jóga: pro sportovce. Vyd. 1. Praha: Olympia.  

Hnízdil, J., Kirchner, J., & Novotná, D. (2005). Spinning: technika jízdy, trénink, výběr hudby. 1. vyd. Praha:  

  Grada Publishing.  

Hošková, B. (2012). Vademecum zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení). 1. vyd. Praha: Karolinum.  

Krištofič, J. (2008). Nářaďová gymnastika. Praha: ČOS. 

Novotná, V. et al. (2003). Gymnastika. Praha: EC FTVS. 

Scholl, P., & Česenková, L. (2002). Tenis. 1. vyd. 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 Volitelná tělesná výchova letní semestr 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na hodinách – docházka, zápočet 

Garant předmětu PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Kompletní příprava jednotlivých rozvrhových akcí předmětu včetně 
obsazení učiteli, výuka volitelné gymnastiky.  

Vyučující 

Interní i externí učitelé KTVS dle potřeby na jednotlivé rozvrhové akce (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je zvyšování tělesné kondice studentů Jihočeské univerzity, která je základem primární 
prevence civilizačních onemocnění.  
Předmět zahrnuje řadu konkrétních rozvrhových akcí, na které se student zapisuje.  
V rozvrhových akcích jsou nabízeny tyto konkrétní pohybové aktivity:  
Aerobik, kondiční kruhový trénink, badminton, basketbal, body styling, bosu, florbal, jóga, kondiční trénink v 
posilovně, lezení na umělé stěně pro začátečníky, lezení na umělé stěně pro pokročilé, malá kopaná a 
nohejbal, pilates, powerjoga, sebeobrana, spinning, step-aerobic, stolní tenis, tai-chi-chuan a shiatsu, tenis, 
volejbal, zumba, zdravotní tělesná výchova 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Buzková, K. (2006). Fitness jóga: harmonické cvičení těla i duše. 1. vyd. Praha: Grada. 

Doporučená: 

Blahušová, E. (2008). Pilates & jóga: pro sportovce. Vyd. 1. Praha: Olympia.  

Hnízdil, J., Kirchner, J., & Novotná, D. (2005). Spinning: technika jízdy, trénink, výběr hudby. 1. vyd. Praha:  

  Grada Publishing.  

Hošková, B. (2012). Vademecum zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení). 1. vyd. Praha: Karolinum.  

Krištofič, J. (2008). Nářaďová gymnastika. Praha: ČOS. 

Novotná, V. et al. (2003). Gymnastika. Praha: EC FTVS. 

Scholl, P., & Česenková, L. (2002). Tenis. 1. vyd. 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 Konstrukční činnosti 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Základní konstrukční činnosti při práci se stavebnicemi na 1. st. ZŠ, zaměřené k plnění očekávaných výstupů vzdělávací 
oblasti Konstrukční práce. Metodika práce se stavebnicemi, bezpečnost práce. Didaktika cíleného vytváření žádoucích 
kompetencí. Možnosti rozvoje tvořivosti a představivosti žáků. 

Garant předmětu Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Cvičící, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Seznámení s náplní cvičení, podmínky zápočtu, kontakt na cvičícího a konzultační hodiny. 
2. Rámcový vzdělávací program pro základní školy a jeho obsah týkající se konstrukčních činností. Didaktické aspekty 
konstrukčních činností a skupinové práce. Bezpečnost při práci se stavebnicemi. Metodika práce se stavebnicemi. 
Rozdělení stavebnic LEGO podle kategorií. 
3. LEGO Duplo - stavebnice 9660 Jednoduché konstrukce. Možnosti zapojení do výuky v 1-3. třídě 1. stupně základního 
vzdělávání. Práce se stavebnicí podle obrázkového návodu. Fyzikální pozadí úloh. 
4. LEGO Duplo - stavebnice 9656 Jednoduché stroje. Možnosti zapojení do výuky v 1-3. třídě 1. stupně. Práce se 
stavebnicí podle obrázkového návodu. Fyzikální pozadí úloh. 
5. LEGO - stavebnice 9335 Letiště s kosmodromem, 9337 Přístav, 9348 Lidé různých povolání, 9389 Společnost. 
Možnosti zapojení do výuky v 3-4. třídě 1. stupně. Jednoduché stavby podle slovního zadání. Náročnější stavby podle 
obrazového návodu. Tvorba vlastního návodu v programu Lego Digital Designer. 
6. LEGO WeDo - 9580 Konstrukční souprava. Možnosti zapojení do výuky v 5. třídě 1. stupně. Základy programování a 
automatizace. 
7. LEGO Mindstorm - 9797 MINDSTORMS Education NXT. Možnosti zapojení do výuky v 5. třídě 1. stupně. Pokročilejší 
programování a základy automatizace. 
8. Full option science system (FOSS). Přírodovědné vzdělávání pro 1. stupeň. Úlohy 1-4: the first straw, weight 
watching, take me to your liter, the third degree. 
9. Systém FOSS - úlohy 5-6: the force, making connections. 
10. Systém FOSS - úlohy 7-8: current attractions click it. 
11. Používání nářadí a základy spojování dílů, pevné spojení: kontramatky, spojení pásů přeložením, pohyblivé spojení, 
hřídel. Firma Merkur a rozdělení stavebnic podle kategorií. Tvorba stacionárních modelů. 
12. Merkur – nestacionární modely - mechanika: páky, kladka pevná, kladka volná, kladkostroj. 
13. Merkur - nestacionární modely - mechanický převod: třecí, ozubený, řemenový. 
Kontrola zápočtových prací a udělení zápočtů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

 KROPÁČ, Jiří. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 
80-244-0848-1. 

 



 

Rozšiřující: 

SCIGIEL, Michal a Petra SCIGIELOVÁ. Kapitoly z technické zájmové činnosti. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-731-5045-x. 

HAVELKA, Martin a Čestmír SERAFÍN. Konstrukční a elektrotechnická stavebnice ve výuce obecně technického předmětu. 
Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0692-6. 

LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-
717-8205-x. 

LOKŠOVÁ, Irena. Tvořivé vyučování. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0374-2.  

Doporučená: 

VOJTĚCH, Václav. Problematika zařazování stavebnice do výuky pracovního vyučování na 1. stupni základní školy. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tvorba s technickými materiály 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminář: aktivní účast na seminářích, docházka. 

Výstup do portfolia: samostatný a originální návrh a zhotovení tří objektů, včetně přípravy na výuky na 1. 
stupni ZŠ.   

Garant předmětu PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Eva Roučová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Obsah předmětu směřuje u studentů k ovládnutí zařazených technologických postupů, k rozvoji schopnosti 
vytváření projektů k jednotlivým obsahovým okruhům a rozvoji schopnosti integrovat poznatky do vlastní 
přípravy výuky předmětu. 

1. - 2. Člověk a svět práce: analýza cílového zaměření vzdělávací oblasti ve složce Práce s drobným 
materiálem, charakteristika a historický vývoj obsažených technologických postupů. 

3. - 6. Přírodní materiály- technologické postupy jejich zpracování - sláma, seno, orobinec, proutí, pedig, trávy 
atd., didaktická analýza možností začlenění do výuky na 1. stupni ZŠ. 
7. - 8. Modelovací a licí materiály- technologické postupy zpracování ekonomicky dostupných a netradičních 
modelovacích hmot: samo vytvrzovací hmoty, kašírovací hmoty, těsta, sádra, pryskyřice atd. 
9. - 10. Ubrousková technika: technologické postupy, používané materiály a podklady, praktická realizace. 
11. - 13. Netradiční technologické postupy: skládání z čajových sáčků, Iris folding - používané materiály a 
technologické postupy, praktické realizace, didaktická analýza uplatnění na 1. stupni ZŠ.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha, 2001. ISBN 80-7178- 585- 7.  

Technické práce s didaktikou 1 (ROUČOVÁ, E.)  

Novotný, J., Honzíková, J. Technické vzdělávání a rozvoj technické tvořivosti. Ústí nad Labem, 2014. ISBN 
8074147169.  

Doporučená: 

HONZÍKOVÁ, J. Teorie a praxe tvořivosti v technické výchově. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum, 2003. 
Tištěná část 34+ 205 s. CD. ISBN 80- 7020- 124- X.  

HONZÍKOVÁ, J. Dřevo v pracovní výchově. Plzeň: Krajské centrum vzdělávání, 2006.  

HONZÍKOVÁ, J. Netradičně v pracovní výchově. Plzeň: Krajské centrum vzdělávání, 2005.  

ŠENFELOVÁ, H. Pletení z proutí od A do Z. Praha: Sobotáles, 1995. 

http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=54


 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kompenzační cvičení pro děti s ADHD 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminář: aktivní účast na seminářích, docházka. 

Výstup do portfolia: samostatný, originální návrh a zhotovení individuálního kompenzačního programu, 
včetně začlenění do přípravy na výuku předmětu Praktické činnosti na 1. stupni ZŠ.  

Garant předmětu PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Eva Roučová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozvinout u studenta již získané teoretické poznatky z oblasti problematiky dítěte s ADHD 
a s dyspraxií o praktické příklady možností kompenzačních cvičení. 

1. - 4. Charakteristika kompenzačního programu pracovní terapie pro děti se specifickými vzdělávacími 
potřebami v mladším školním věku.  
5. - 6. Analýza praktických cvičení, možnost a vhodnost zařazení do individuálního vzdělávacího plánu. 
Prezentace ověřených návrhů komplexních kompenzačních projektů. 
7. - 8. Možnosti výpočetní techniky při reedukaci a kompenzaci nežádoucích projevů dítěte s ADHD. 
9. - 12. Charakteristické znaky programu DysCom a detailní analýza vybraných obsažených úloh. Možnosti 
jejich využití při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Prezentace výsledků výzkumného 
testování programu DysCom v terénu. 

13. Předmět Praktické činnosti z pohledu dítěte s dyspraxií, možnosti kompenzace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená: 

POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál 1998.  

MATĚJČEK, Z. Epidemiologie LMD a ochrana duševního zdraví u dětí školního věku. Závěrečná zpráva. Praha, 
Psychiatrické centrum 1995.  

MATĚJČEK, Z., PILAŘOVÁ, M., PAZLAROVÁ, M. Lehké mozkové dysfunkce v katamnestickém sledování. In. 
Pedagogika, roč. XLVI, 1996, s. 63 - 69. 

RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, 1999.  

KYRBIOVÁ, A. Nešikovné dítě. Praha: Portál, 2000. 

Kompenzační cvičení pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. (online) Dostupné na 
https://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=54 



 

ROUČOVÁ, E. Technical literacy and primary school children with dyspraxia. In TECHNIKA- INFORMATYKA-
EDUKACJA. Tom IX. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008, s. 62-65. ISBN 978-83-7586-006-1. 

ROUČOVÁ, E., POLÁCHOVÁ, A., TESAŘ, J. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami- výzkum 
efektivity výukového programu. In Profese učitele a současná společnost. XII. Konference ČAPV. Ústí nad 
Labem: PdF UJEP, 2004. Sborník anotací s. 51. ISBN 80-7044-571-8. Sborník příspěvků - CD ROM. 

KUNCOVÁ, P. Rozvíjející program pro děti s LMD. In. Specifické poruchy učení a chování. Praha, Portál, 1999, s. 
67 - 70. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Příprava pokrmů na 1. stupni ZŠ 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminář: absolvování praktické výuky, prezentace vybraného teoretického tématu, docházka 

Výstup do portfolia: samostatný individuální projekt ztvárnění obsahu tematického okruhu Příprava pokrmů. 

Garant předmětu PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede semináře, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Eva Roučová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět u studenta směřuje k dalšímu rozvoji jeho odborných a učitelských kompetencí v oblasti výuky 
tématu Příprava pokrmů. Jeho obsahem jsou základní teoretické aspekty, které s tématem úzce souvisí a dále 
ověřené technologické postupy přípravy pokrmů, které jsou schopné zvládnout děti na 1. stupni ZŠ.  

1. - 4. Historický vývoj a současný stav v tematickém okruhu: základní vybavení kuchyně, plánování, výběr a 
způsoby skladování potravin, technika a technické spotřebiče v kuchyni - využití, obsluha, údržba, význam. 
5. - 8.  Historický vývoj a současný stav v tematickém okruhu: typy úprav stolu, pravidla stolování, základní 
pokrmy z domácí i světové kuchyně. 
9. – 10. Zdravá výživa: aktuální pohled na problematiku, možnosti praktického uplatnění poznatků ve výuce 
na 1. stupni ZŠ. 
11. - 14. Jednoduchá příprava pokrmů: praktický nácvik vybraných technologických postupů, jejich didaktická 
transformace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: není stanovena 

Doporučená: 

BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a středověku. 3. vyd. Praha, Nakladatelství Academia, 2015. ISBN 978-
80-200-2498-5. 

DOLEŽALOVÁ, J. Kuchařka společenského chování. České Budějovice, Nakladatelství Dona, 1998, ISBN 80-
86136-12-4. 

FEYRFLÍKOVÁ, M. Kuchyně pozdního středověku. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5431-4. 

FUCHS, M. Potravinová alergie a intolerance. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN 
978-80-204-3757-0.  

MITCHEM, J. Tak chutná duha - Dětská kuchařka. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-4246-8.  

 

Příprava pokrmů (ROUČOVÁ, E.)  

http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=54


 

STRÝČKOVÁ, J., TESLÍKOVÁ, K. Draci v hrnci, Oskar a jeho dračí kamarádi jsou v kuchyni jako doma. Praha, 
2014, ISBN 978-80-7404-137-2.  

ŠMIKMÁTOROVÁ, J. Víš, co jíš? Dětská kuchařka bez nebezpečných éček a chemie. 1. vyd. Brno, Cpress, 2014, 
ISBN 978-80-264-0507-8.  

ŠMIKMÁTOROVÁ, J. Malý mezinárodní mistr šéfkuchař, Dětská kuchařka evropských specialit, 1. vyd. Brno, 
Computer Press, 2015, ISBN 978-80-264-0881-9. 

ŠMIKMÁTOROVÁ, P., DROBNÝ, L., SINIČÁK, T. Receptíky pro male kuchtíky, Hravá kuchařka pro děti. 1. Vyd. 
Brno, Computer Press, a.s., 2009, ISBN 978-80-251-2244-0. 

VÍTKOVÁ, J.:. Kultura stolování. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, 82 s. ISBN 80-7041-579-7.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tvorba z textilních materiálů 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminář: absolvování praktické výuky, prezentace vybraného teoretického tématu, docházka. 

Výstup do portfolia: návrh a vyhotovení dvou příprav na výuku na 1. stupni ZŠ na téma textilní technologie. 

Garant předmětu PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, cvičící, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Eva Roučová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět u studenta směřuje k dalšímu rozvoji jeho odborných a učitelských kompetencí v oblasti výuky 
tématu Tvorba z textilních materiálů. Jeho obsahem jsou základní teoretické aspekty, které s tématem úzce 
souvisí a dále ověřené textilní technologické postupy, které jsou schopné zvládnout děti na 1. stupni ZŠ.  

1. - 4. Batikování textilu - technologické postupy pro šitou, vázanou a voskovou batiku.  
5. - 6. Elementární tiskové technologie na textilní materiály.  
7. - 9. Japonská technika vytváření květů kanzaši.  
10. - 11. Práce s ovčím rounem: suché plstění.  
12. - 13. Netradiční textilní tvorba: pletené dutinky, tvorba z bambulí, nešitý patchwork. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená: 

CIKÁNOVÁ, K.: Objevujte s námi textil. Praha: Aventinum 1996, 125 s. ISBN 80-85277-85-9. 

HONZÍKOVÁ, J., KIMMEROVÁ, J.: Textilní techniky. Plzeň: PdF ZČU, 2000, 99 s. ISBN 80-7020-065-0. 

JAKUBŮ, L. Filcování: tvoříme z ovčí vlny. Brno: Computer Press, 2008, 64 s. ISBN 978-80-251-1955-6.  

JOËL, S. Bambuláčci: zvířátka pro radost. Praha: Metafora, 2012, 30 s. ISBN 978-80-7359-342-1. 

MARKOVÁ, G. Kumihimo: splétání. Praha: Grada, 2010, 48 s. ISBN 978-80-247-2657-1. 

PLOQUIN, G. Figurky z pleteniny: originální nápady z pletených dutinek. Praha: Metafora, 2012, 46 s. ISBN 
978-80-7359-348-3.  

ROUČOVÁ, E. Textilní materiály. PdF JU, 2017 Dostupné na: https://moodle.pf.jcu.cz/login/index.php 

GRIMMICHOVÁ, A. Nunofilcování: tkaninové plstění. Praha: Grada, 2011, 112 s. ISBN 978-80-247-3674-7. 

SITARĆÍKOVÁ, Z.: Výrobky z textilu. 1. vyd. Praha: CPRESS, 2006, 64. s. ISBN 978-80-247-2035-7. 

SKARLANDTOVÁ, J.: Textilní výtvarné techniky. Plzeň: Fraus, 2005, 208 s. ISBN 80-7238-319-1.  



 

STAŇKOVÁ, J., BARAN, L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008, 180 s. ISBN 978-802-4720-357. 

ŠILAROVÁ, J. Tvoříme z ovčí vlny: plstění jehlou. Praha: Grada, 2008, 48 s. ISBN 978-80-247-2410-2.  

TEMPLEOVÁ, M. B. Pleteme bez jehlic. Praha, 2015. ISBN 978-80-249-2405-5.  

WOLFOVÁ, E., ARSENJEVOVÁ, Z. Tkaní. Brno: CP Books, 2005, 101 s. ISBN 80-251-0301-3. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Fyzikální experimenty  

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet  Forma výuky 
Přednáška + 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kurz je organizován formou praktického provádění jednoduchých pokusů, výroby pomůcek a metodických pokynů, jak 
tato témata zařadit do výuky. Součástí kurzu je také fyzikální rozbor pokusů a účastníci se seznámí s tím, jak tato témata 
přiblížit žákům na 1. stupni ZŠ. Všechny vytvořené materiály si budou studenti vkládat do svého portfolia. 

Garant předmětu Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Student si uvědomuje, že pokus není metodou, která slouží jen jako zábava a motivace, ale může být i plnohodnotnou 

metodou výuky, pomocí které žák aktivizuje své myšlení, získává elementární vědecké kompetence (tzn. osvojuje si 
základní postupy vědeckého myšlení). Pokus chápe jako organickou součástí výuky, je schopný ho adekvátně 
interpretovat vzhledem k věku žáků.  

1. Motivační pokusy 
2. Vzduch a jiné plyny 
3. Voda 
4. Země 
5. Oheň 
6. Světlo 
7. Zvuk 
8. Teplota 
9. Elektřina 
10. Magnety 
11. Energie 
12. Země, vesmír a kosmické lety 
13. Motivační pokusy 

Kolokvium – diskuse nad seminární prací, vyhodnocení portfolia 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

 CRETON, Coline a Rémy LÉGLISE. Moje malé pokusy Montessori ve volném čase. Praha, 2019. ISBN 978-80-
256-2635-1. 

 HARDER, Corinna a Jens SCHUMACHER. Triky a pokusy pro zvídavé rošťáky. 2. vydání. Praha: Fragment, 2017. 
ISBN 978-802-5333-792. 

 HEINECKE, Liz Lee. Zábavné vědecké pokusy pro děti: 52 experimentů, které zvládnete doma v kuchyni. V 
Praze: Slovart, 2015. ISBN 978-80-7529-028-1. 

 VAJDA, Jan a Zuzana PAVÉSKOVÁ. Barevné pokusy netopýrka Pierra. Praha: Fragment, 2015. Pigy a kamarádi. 
ISBN 978-802-5324-431. 



 

 STRANKMÜLLEROVÁ, Zuzana, Eliška SUCHARDOVÁ a Jitka SOUKUPOVÁ. Experimentuj s nadhledem s 
nápojovými plechovkami. Plzeň: Fraus, [2019]. Škola s nadhledem. ISBN 978-807489-488-6. 

 CHAJDA, Radek. Zábavné experimenty pro děti: jednoduché fyzikálně a chemicky zaměřené pokusy pro malé 
vědce. Brno: Computer Press, 2010. Hravá věda (Computer Press). ISBN 978-80-251-2926-5. 

 CHAJDA, Radek. Fyzika v kuchyni: 105 zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami. V Olomouci: Votobia, 
2005. ISBN 80-722-0216-2. 

 SENĆANSKI, Tomislav. Malý vědec: 240 experimentů, které můžete provádět i doma. Brno: Edika, 2017. ISBN 
978-802-6611-912. 

 Vědecké experimenty, co vám vyrazí dech. Praha, 2017. ISBN 978-80-256-1974-2. 

 Fantastické experimenty v kuchyni: více než 30 jedlých experimentů a kuchyňských aktivit. Brno: CPress, 2017. 
ISBN 978-802-6414-483. 

Rozšiřující: 

 KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 6-9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 2003.  

 TESAŘ, Jiří a František JÁCHIM. Fyzika 1-6 pro základní školu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2012.  

 RAUNER, Karel. Fyzika 6-9: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007.  

 FUKA, Josef, KUNZFELD, Jan a NOVOTNÝ, Jaroslav. Pokusy z fyziky na základní škole. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1985.  

 ŠIMON Miroslav. Slovník pojmů z fyziky pro základní školu. Praha: Prometheus, 2009. ISBN978-80-7196-361-5.  

Doporučená: 

 MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. ročník základní školy. 7. 
aktualizované vydání. Brno: Nová škola, 2018. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-984-5. 

 MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. ročník. Šesté vydání. 
Brno: Nová škola, s.r.o, 2016. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-815-2. 

 MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. ročník. Páté vydání. Brno: 
Nová škola, 2016. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-791-9. 

 BINKOVÁ, Adriena, Daniela BURIÁNKOVÁ, Lenka HLAVINKOVÁ, et al. Hravá přírodověda 4: člověk a jeho svět: 
pro 4. ročník ZŠ: v souladu s RVP. 2. vydání. Praha: Taktik, 2017-. ISBN 978-80-7563-079-7. 

 BINKOVÁ, Adriena, Daniela BURIÁNKOVÁ, Lenka HLAVINKOVÁ, Aneta MALOVCOVÁ, Lenka SAKAŘOVÁ, Jana 
SOCHOROVÁ, Irena ŠLAHŮNKOVÁ a Andrea TLÁSKALOVÁ. Hravá přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. 
ročník ZŠ: v souladu s RVP. 2. vydání. Praha: Taktik, 2017-. ISBN 978-80-7563-070-4. 

 RYBOVÁ, Jovanka, Pavel KLECH, Lenka SAKAŘOVÁ, et al. Hravá přírodověda 4: člověk a jeho svět: pro 4. ročník 
ZŠ: v souladu s RVP. Praha: Taktik, 2017. ISBN 978-80-7563-043-8. 

 RYBOVÁ, Jovanka, Jana SOCHOROVÁ, Pavel KLECH, et al. Hravá přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. ročník 
ZŠ: v souladu s RVP. Praha: Taktik, 2017. ISBN 978-80-7563-044-5. 

 ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět: přírodověda pro 4. ročník. Páté vydání. Brno: Nová škola, 2015. Duhová 
řada. ISBN 978-80-7289-728-5. 

 ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět: přírodověda pro 4. ročník. Páté vydání. Brno: Nová škola, 2015. Duhová 
řada. ISBN 978-80-7289-709-4. 

 ANDRÝSKOVÁ, Lenka a Thea VIEWEGHOVÁ. Přírodověda 4: vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (Rozmanitost 
přírody). Brno: Nová škola Brno, [2015]. Duhová řada. ISBN 978-80-87591-16-1. 

 ANDRÝSKOVÁ, Lenka a Thea VIEWEGHOVÁ. Přírodověda 4: vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (Rozmanitost 
přírody). Brno: Nová škola Brno, [2015]. Duhová řada. ISBN 978-80-87591-24-6. 

 KLINKOVSKÁ, Lenka a Zdislava NOVÁKOVÁ. Přírodověda 4: porozumění v souvislostech: pro 4. ročník základní 
školy. Druhé vydání. Brno: Nová škola, 2017. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-963-0. 

 KLINKOVSKÁ, Lenka a Zdislava NOVÁKOVÁ. Přírodověda 4: porozumění v souvislostech: pro 4. ročník základní 
školy. Třetí vydání. Brno: Nová škola, 2018-. ISBN 978-80-7600-002-5. 

 KLINKOVSKÁ, Lenka, Zdislava NOVÁKOVÁ a Magdalena KONEČNÁ. Přírodověda 5: porozumění v souvislostech: 
pro 5. ročník základní školy. Druhé vydání. Brno: Nová škola, 2017. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-955-5. 

 VIEWEGHOVÁ, Thea a Irena VALAŠKOVČÁKOVÁ. Přírodověda 5. Brno: Nová škola Brno, 2019. Duhová řada. 
ISBN 978-80-87591-46-8. 

 VIEWEGHOVÁ, Thea a Irena VALAŠKOVČÁKOVÁ. Přírodověda 5. Brno: Nová škola Brno, 2019. Duhová řada. 
ISBN 978-80-87591-49-9. 

 ČECHUROVÁ, Milana, Jana HAVLÍČKOVÁ a Ladislav PODROUŽEK. Přírodověda 4: člověk a jeho svět: pro 4. 
ročník základní školy. 2., doplněné vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 
ISBN 978-80-7235-590-7. 



 

 ČECHUROVÁ, Milana, Alena JEŽKOVÁ a Daniel BORECKÝ. Vlastivěda 4: pro 4. ročník základní školy: člověk a 
jeho svět. 2., upravené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2019. ISBN 978-
80-7235-587-7. 

 ČECHUROVÁ, Milana, Jana HAVLÍČKOVÁ a Ladislav PODROUŽEK. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. 
ročník základní školy. 2., doplněné vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 
ISBN 978-80-7235-592-1. 

 ČECHUROVÁ, Milana, Jana HAVLÍČKOVÁ a Ladislav PODROUŽEK. Přírodověda 5: člověk a jeho svět: pro 5. 
ročník základní školy. 2., doplněné vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 
ISBN 978-80-7235-593-8. 

 FRÝZOVÁ, Iva, Ladislav DVOŘÁK a Petra JŮZLOVÁ. Příroda: člověk a jeho svět: pro 4. ročník základní školy. 
Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-931-5. 

 FRÝZOVÁ, Iva. Příroda: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět: pro 4. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2019. 
ISBN 978-80-7489-409-1. 

 FRÝZOVÁ, Iva. Příroda: vzdělávací oblast Člověk a jeho svět: pro 4. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2019. 
ISBN 978-80-7489-411-4. 

 DANČÁK, Martin. Rozmanitost přírody: pro 4. a 5. ročník základní školy. Olomouc: Prodos, 2008. Člověk a jeho 
svět (Prodos). ISBN 978-80-7230-227-7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Badatelsky orientovaná primární technická výchova 2 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet  Forma výuky  seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminář: prezentace originálního návrhu technické badatelské aktivity, docházka 

Výstup do portfolia: zpracování přípravy na výuku technické badatelské aktivity 

 

Garant předmětu PhDr. Eva Roučová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Eva Roučová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět u studenta směřuje k hlubšímu rozvoji jeho odborných a učitelských kompetencí v oblasti badatelsky 
orientované primární technické výuky jak ve formálním, tak v neformálním vzdělávání. Jeho obsahem je i 
navrhovatelská činnost studentů a ověřování experimentů, pokusů a pozorování, které jsou schopné 
zvládnout děti mladšího školního věku.  

1. - 2. Úvodní setkání všech účastníků: seznámení s cíli výuky, komunikace organizačních záležitosti, vymezení 
rolí a charakter činností účastníků, vymezení výstupů z výuky. 

3. – 8. Badatelsky orientované neformální primární technické vzdělávání: ukázky možných vhodných obsahů, 
organizačních forem, výukových metod, tvorba pracovních listů a protokolů. 

9. - 10. Obsahová a didaktická analýza již realizovaných projektů badatelsky orientované neformální primární 
technické gramotnosti (Dětské univerzita, Věda na vsi, technický kroužek). 

11. - 12. Samostatná navrhovatelská činnost studentů. 

13. Závěrečné kolokvium: prezentace návrhů studentů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Badatelský přístup v technickém vzdělávání (Dostál, J., Kožuchová, M.)  

Technické práce s didaktikou 1 (ROUČOVÁ, E.)  

DOSTÁL, J., ČÁSTKOVÁ, P., KRESTÝNOVÁ, M. (2015) DIDATECH – Didaktická souprava pro výuku techniky. 
Tvoříme a bádáme na 1. stupni ZŠ. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-4484-0. 

DOSTÁL, J., JANU, M., ČÁSTKOVÁ, P. (2015) DIDATECH – Didaktická souprava pro výuku techniky. Tvoříme a 
bádáme na ZŠ při práci se dřevem a přírodními materiály. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-4516-8. 

DOSTÁL, J., KVAPIL, L., ČÁSTKOVÁ, P., KRESTÝNOVÁ, M. (2015) DIDATECH – Didaktická souprava pro výuku 
techniky. Badatelsky orientovaná tvůrčí činnost s kovovými materiály. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-4526-7. 

http://doivup.upol.cz/artkey/doi-990001-7200_badatelsky_pristup_v_technickem_vzdelavani_teorie_a_vyzkum.php
http://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=54


 

Doporučená: 

DOSTÁL, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka: Pojetí, podstata, význam a přínosy. Olomouc. UP. ISBN: 
978-80-244-4515-1.  

GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. (2000):. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení 
žáků. 1. vyd. Olomouc: HANEX. 159 s. ISBN 80-85783-28-2. 

ČÁSTKOVÁ, P., KROPÁČ, J., PLISCHKE, J. (2016). Přínos informálního a neformálního vzdělávání pro technické 
vzdělávání žáků základní školy. Journal of Technology and Information Education, Roč. 8, čís. 2, s. 53-66. ISSN 
1803-537X.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Globální rozvojové vzdělávání 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zp Forma výuky prezenční 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Účast studentů na semináři - min. 80 %. Vytvoření vlastní semestrální práce v podobě výukové aktivity 
zpracovávající vybrané téma globálního rozvojového vzdělávání a její prezentace v rámci semináře, následné 
ověření ve výukové praxi v rámci workshopu GRV pro žáky z partnerských škol. 

Garant předmětu Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášky, semináře, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět Globální rozvojové vzdělávání je svým obsahem zaměřen na rozvoj základních komunikačních, 
občanských a sociálních dovedností žáků, kritického myšlení a schopností spolupráce a aktivní přístup k 
jednotlivým problémům tzv. globální dimenze.  

 

Stručná osnova předmětu: 
Co to je globální dimenze a jak vzniklo globální rozvojové vzdělávání v České republice?; Dotazování, kritické 
myšlení a kritická gramotnost; Výukové strategie a nástroje pro výuku v globální dimenzi; Jak zapojit globální 
dimenzi do kurikula a dalších školních aktivit?; Principy globálního rozvojového vzdělávání a jeho uplatnění ve 
školské praxi; Integrované pojetí výuky zeměpisu; Jak může výuka zeměpisu přispívat výuce průřezových témat 
a naopak? Vazby zeměpisného obsahu na průřezová témata a jeho význam při utváření klíčových kompetencí.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

LEWIS, G., BEDSON, G. (2006): Games for children. Oxford University Press, Oxford, 148 s. 

PIKE, G., SELBY, D., CAHOVÁ, M., CAHA, M. (1994): Globální výchova. Grada Publishing, Praha, 322 s. 

Kučerová, S., R., Kubelková, J. (eds.): Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů. Vzdělávací 
program Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., Praha, s. 29 – 43. ISBN 978-80-87456-74-3 

Doporučená: 

BAAR, V., HOUDKOVÁ, Z. (2010): Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech: učební text 
k průřezovému tématu podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. ČGS, Praha, 65 s. 

HORKÁ, H. (2000): Výchova pro 21. století: koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Paido, Brno, 
127 s. 

MOREE, D., JANSKÁ, I. (2008): Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu 
přístupu. Člověk v tísni, Praha, 110 s. 

PIKE, G., SELBY, D., CAHA, M. (2000): Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Portál, Praha, 253 s. 

PIKE, G., SELBY, D., CAHA, M. (2000): Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Portál, Praha, 235 s. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy astronomie  

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3,4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zp Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování seminární práce, písemný test během semestru, písemný test na zkoušce, ústní zkouška  

Garant předmětu Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je získat základní poznatky o vesmíru, pohybech vesmírných těles, zeměpisných a astronomických 
souřadnicích, a základních geofyzikálních vlastnostech Země, včetně didaktických představ o učení této látky na základní 
škole.  

Hlavní probíraná témata: Co je to vlastně Planetární geografie, Země v rámci sluneční soustavy a vesmíru, Vesmír, galaxie, 
typy vesmírných objektů, Sférické výpočty, Geografické souřadnice, Astronomické souřadnice, Pohyby Země a těles ve 
vesmíru, Souhvězdí a orientace na obloze, Sluneční soustava – pohyb Země a jeho důsledky, Čas, Měsíc a Země, slapové 
jevy a jejich důsledky, Určování poloh na Zemi (historické i moderní metody), Geofyzikální pohled na Zemi,  mapování 
jiných těles sluneční soustavy 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

BRÁZDIL, R. a kol. (1988): Úvod do studia planety Země. Praha, SPN, 365 s. 

ČAPEK, R. (1992): Planetární geografie. Praha, Karolinum, 82 s. 

HAWKING, S. W. (2007): Stručná historie času. Praha, Mladá Fronta, 202 s. 

JAKEŠ, P. (1984): Planeta Země, Mladá Fronta.  

KAC, J. G. a kol. (1991): Planety očima geologů. Praha, SNTL, 171 s. 

KOPAL, Z. (1987): Vesmírní sousede naší planety. Praha, Academia, 227 s. 

REES, M. (ed.) (2006): Vesmír. Euromedia Group, Praha, 512 s.  

Hvězdářská ročenka 

Internet 

 

Doporučená literatura není definována. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  



 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z pěstitelství 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář, exkurze 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce. Získání nových poznatků o vybraných druzích pěstovaných rostlin. Rozšířit zručnost a 
dovednost v praktických činnostech při práci na školní výukové zahradě při ošetřování a péči o pěstované 
rostliny. 

Garant předmětu Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

seminář, konzultace 

Vyučující 

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Rozšíření znalostí a dovedností získaných v předmětech Pěstitelské práce 1 a 2. 

Školní výukové zahrady, jejich význam a základní vybavení. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
školní zahradě a při práci s nářadím. Druhy nářadí (pro zpracování půdy, údržbářské, pro ochranu rostlin, pro 
zálivku, pro setí a sázení, pro sklizeň) a jeho použití. Organizace práce na školní zahradě během školního  
roku.  

Koutky přírody ve školních třídách a jejich vybavení. Pěstování a ošetřování pokojových rostlin, vegetativní 
množení pokojových rostlin. Materiální příprava na přírodovědnou výuku. 

Modelové rostliny pro výuku na školách - pokojové rostliny, zelenina, okrasné rostliny, léčivé rostliny. 
Vytvoření sbírky osiv - praktické provedení. Pravidla pro zakládání herbáře a jeho praktické vytvoření (herbář 
plevelů, trav).  

Praktické práce -  ošetřování pěstovaných rostlin, pěstitelské pokusy a pozorování,  zpracování a konzervace 
rostlinných produktů.  

Základy ekologického pěstování rostlin, principy zakládání přírodních zahrad.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená: 

Brickell, Ch. (2008). A-Z Encyklopedie zahradních rostlin. Praha: Euromedia Group. 

Burešová, K. a kol. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekologické výchovy 
Chaloupky. 

Chmelová, Š. (2010).  Pěstitelství na ZŠ I. Didaktika výuky. České Budějovice: JU PF v Českých Budějovicích. 

Kindersley D. (2009). Vypěstuj a sněz. Bratislava: Slovart. 



 

Křivánková, D. (2016). Praktická péče o školní zahradu společně se žáky. Jihlava: Chaloupky.  

Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Jindřichův Hradec: Epika. 

Vodáková, J. a kol. (1990).  Pěstitelské práce. Praha: SPN Praha. 

Williams, D.R a Brown, J.D. (2012). Learnign gardens and sustainability education. New York: Taylor& Francis.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Regionální přírodověda 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář, exkurze 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Didaktické aplikace regionálních specifik a fenoménů v oblasti učení o neživé a živé přírodě, ekologie a 
ochrany životního prostředí. Materiály předkládané k zápočtu si studenti zařadí do svého pedagogického 
portfolia. 

Garant předmětu PhDr. Jan Petr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

seminář, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je získání přírodovědných regionálních znalostí včetně jejich didaktických aplikací v rámci 
bloků tematického celku Člověk a jeho svět a průřezového tématu Ekologická výchova. 

Obsahem je seznámení s význačnými fenomény zvolených regionů ČR (nejpravděpodobněji Jihočeského kraje 
– vzhledem k poloze fakulty a převažujícímu bydlišti studentů) – chráněná území, lokality s výskytem 
významných přírodnin a přírodních zajímavostí (např. lokality systému Natura 2000,…).  

Součástí předmětu je exkurze s ukázkami didaktického využití přírodovědných fenoménů. 

Semináře jsou organizovány formou prezentace menších seminárních projektů vytvořených na základě 
návštěv vybraných lokalit. V projektech je kladen důraz na komplexní prezentaci přírodních podmínek – 
abiotické a biotické podmínky, stručný přehled organismů, problematika ochrany přírody, možnosti využití ve 
škole na 1. stupni. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

Doporučená: 

AOPK 2003: Chráněná území ČR (edice knih zaměřená na jednotlivé regiony ČR) 

Podroužek L., 2003: Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Podroužek L., 2003: Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Podroužek L., 2004: Přírodověda s didaktikou pro primární školy. A. Čeněk, Plzeň. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Terénní pedagogická praxe 

Typ předmětu  dop. ročník /semestr LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexivní schůzka s metodikem praxe po jejím ukončení. 

Předložení a schválení pedagogického deníku – dokumentu obsahujícího datum, čas návštěv a přehled 
materiálů, dokumentujících obsah činnosti (fotografie, ukázky prací svěřenců apod.). 

Garant předmětu Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Reflexe, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Terénní pedagogická praxe 

Terénní praxi je možno konat na školách nebo ve vzdělávacích institucích služeb formou pravidelné docházky 
každý týden, formou projektu nebo bloku výuky podle potřeb výchovné či vzdělávací instituce.  
Student během roku pravidelně vede zájmový kroužek nebo oddíl se zaměřením na počítače, informatiku, 
programování nebo robotiku, přímo pracuje s dětmi věku od 11 do 15 let. Může jít i o práci na nějakém 
jednorázovém projektu (olympiáda, dětský tábor), pokud budou splněny ostatní podmínky a bude dostatečně 
obsažný. 
Student si sám vybere skupinu dětí (školní nebo zájmový kroužek) pod nějakou školní či výchovně-vzdělávací 
institucí (škola, Dům dětí a mládeže, technické centrum) a přímo pracuje s mládeží ve věku 2. stupně ZŠ. 
Cílem je získat zkušenosti s prací s dětmi, s vedením dětské skupiny a plánováním její činnosti.  
Student o své praxi vede deník, který spolu s potvrzením od zodpovědné osoby z dané instituce předloží po 
absolvování praxe metodikovi praxe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozšířené a aktualizované vydání. 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 E-bezpečnost pro učitele (E-safety for teachers) 

Typ předmětu 
 

dop. ročník / 
semestr 

LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní docházka na semináře (docházka nejméně 80 %) 

Vytvoření závěrečného projektu 

Garant předmětu Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře, konzultace (100 %) 

Vyučující 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

E_bezpečnost pro učitele 

Cílem kurzu je seznámit studenty s e-bezpečnostními hrozbami, které se vyskytují při používání ICT, a způsoby 
ochrany před nimi. Kurz se zaměřuje nejen na odborné kompetence účastníků, ale také na postupy, jak 
o problematice poučit žáky. Kurz je vyučován v anglickém jazyce.  

 

1. Možná rizika při používání ICT 

2. Malware 

3. Ztráta dat 

4. Počítačová hesla, krádeže identity 

5. Spam, hoax, phishing 

6. Legalita činností na internetu - stahování a sdílení dat 

7. Bezpečné využívání online služeb - e-shopy, seznamky 

8. Ochrana soukromí - sociální sítě 

9. - 10. Specifická rizika při používání mobilních zařízení 

11. - 12. Obsahová a kontaktní rizika při používání ICT 

13.  Prezentace závěrečných projektů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená: 

SECHLER, J. A young adult's guide to safety in the digital age. Camp Hill: Sunbury Press, 2010. ISBN 978-
1453618414. 



 

SMITH, B. Don't Step in the Trap: How to Recognize and Avoid Email Phishing Scams. 2016. ISBN 
9781534765023. 

MCCARTHY, L. a WELDON-SIVIY, D. (eds.). Own Your Space: Keep Yourself and Your Stuff Safe Online. 2010. 
ISBN 978-0-615-37366-9. Dostupné z: http://www.ownyourspace.net/. 

WILL G., SAWALHA, N. A., ADAMS, K. Parent Alert: How to Keep Your Kids Safe Online. 2018. ISBN 978-
1465477255. 

FODEMAN, D., A., MONROE, M. Safe practices for life online : a guide for middle and high school. Eugene: 
International society for technology in education, 2012. ISBN 978-1-56484-314-2. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zahraniční pedagogická praxe – Německo/Rakousko 

Typ předmětu povinně volitelný – skupina 1 dop. ročník / 
semestr 

4./5. roč. 

Rozsah studijního předmětu týden kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky zahraniční praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Pravidelná a aktivní účast; splnění úkolů dle zadání vyučujícího. Ověřování znalostí probíhá v německém 
jazyce.   

Garant předmětu Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede výuku, koncipuje projekt a spolupracuje se zahraničním partnerem. 

Vyučující 

Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti mají možnost si zvolit účast na projektu se SRN (varianta 1), nebo Rakouskem (varianta 2). Při výběru 
2. varianty si studenti zvolí účast na společné výuce v Českých Budějovicích, nebo v Linci. 

 

Varianta 1 – projekt se SRN 

Cíle 

Obsah předmětu reaguje na požadavky RVP ZV v oblasti multikulturní výchovy. Cílem je pochopení kultury a 
zvyků v německy mluvících zemích. Studenti se naučí rozumět podstatě multikulturality jako společenskému 
jevu a multikulturní výchově jako reakci na něj (kde jsou v jednotlivci a společnosti předpoklady a střety 
multikulturality). Významná část výuky je věnována práci s cíli vzdělávání formulovanými v RVP, hlavně pak s 
cíli průřezového tématu multikulturní výchova a jejich postupnému rozvíjení. Studenti dostanou možnost ověřit 
si, jakými cestami je možné vnášet interkulturní hodnoty a přístupy do školy jako celku a zejména pak do výuky 
německého jazyka. Polovina projektu (2,5 dne) je realizována na Univerzitě Pasov a polovina (2,5 dne) na KNJ 
PF JU. Projekt je realizován v německém jazyce a je společný pro studenty PF JU a FF Univerzity v Pasově. Jeho 
realizace přispívá k přípravě českých a bavorských studentů učitelství na jejich budoucí roli učitelů (němčiny) 
v česko-bavorském příhraničí. Jedním z důležitých cílů projektu je umožnit studentům navázání nových 
kontaktů se studenty učitelství v Pasově a se školami v příhraničním regionu jižní Čechy – Bavorsko. 

 

Obsah předmětu 

Společný projekt FF Univerzity Pasov a KNJ PF JU věnovaný např. následujícím tématům: 

Interkulturní komunikační kompetence - vymezení pojmu 

Interkulturní standardy 
Reálie ve výuce němčiny 
Školství 
Vedení interkulturního dialogu 
Příprava a realizace výuky v Pasově a v Č. Budějovicích 



 

 

Výstupy z učení 

Absolvováním projektu získají studentky a studenti nový pohled na jazykovou a interkulturní rozmanitost, 
osvojí si nové jazykové a interkulturní kompetence a dokážou výrazným způsobem překonávat jazykové 
bariéry. Zvýší si motivaci ke studiu němčiny i zájem o bavorskou kulturu.  

 

 

Varianta 2 – projekt s Rakouskem 

Cíle 

Toto česko-rakouský výukový projekt je navržen pro celkem 18 studentů Pedagogické fakulty v Č. Budějovicích 
a v Linci (vždy po 9 za každou zemi). Za cíl si klade spolupráci studentů z Č. Budějovic a Lince na společné 
přípravě a realizaci výuky. Předpokládá se, že se studenti budou vzájemně doplňovat a učit se různým metodám 
přípravy, realizace a evaluace výuky. Akademická výměna zkušeností umožní nastávajícím 
pedagogům/pedagožkám vést výuku v příslušné sousední zemi, přičemž interkulturní zkušenost spolu s 
odbornými přednáškami o různých regionálně podmíněných přístupech k výuce jen umocňují přínos dané 
výuky. Výukové praktikum probíhá v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. týden: Společná výuka v Č. Budějovicích:  

Pondělí, úterý: úvodní hospitace na vybraných školách, představení cílů výuky němčiny jako cizího jazyka, 

    plánování výuky 

Středa: společná výuka a její reflexe, příprava výuky na čtvrtek 

Čtvrtek: společná výuka a její reflexe, evaluace prvního týdne projektu 

2. týden: Společná výuka v Linci:  

Pondělí, úterý: úvodní hospitace na vybraných školách, představení cílů výuky němčiny jako mateřského 
jazyka (resp. též jako druhého jazyka), plánování výuky 

Středa: společná výuka a její reflexe, příprava výuky na čtvrtek 

Čtvrtek: společná výuka a její reflexe, evaluace druhého týdne projektu, závěrečná evaluace projektu 

 

Výstupy z učení 

1. rozšíření znalostí v oboru didaktika němčiny jako cizího a jako mateřského jazyka (resp. též jako druhého 
jazyka) 
2. zvýšení interkulturní a sociální kompetence 
3. zlepšení jazykových znalostí a dovedností 
4. získání mezinárodních zkušeností ve výuce 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Není předem stanovena. 

 

Doporučená: 



 

SCHROLL-MACHL, Sylvia a Ivan NOVÝ. Perfekt geplant und genial improvisiert: Erfolg in der deutsch-
tschechischen Zusammenarbeit. München: Hampp, 2008. ISBN 978-3-86618-202-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Certifikáty 

 

Specializace – Anglický jazyk 

 Studijní plán 

 Charakteristika Předmětů 

Specializace – Německý jazyk 

 Studijní plán 

 Charakteristika Předmětů 

Specializace – Tělesná výchova 

 Studijní plán 

 Charakteristika Předmětů 

Specializace – Hudební výchova 

 Studijní plán 

 Charakteristika Předmětů 

Specializace – Výtvarná výchova 

 Studijní plán 

 Charakteristika Předmětů 
  



 

Specializace – Anglický jazyk 

 
  



 

Certifikáty 

 SPECIALIZACE – ANGLICKÝ JAZYK 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Základy 
výslovnosti              

0p+26s zp. 2 Mgr. Jaroslav Emmer 3/LS  

Jazyk učitele 
angličtiny I 

0p+26s zp. 2 PhDr. Lenka Hessová 3/LS  

Jazyk učitele 
angličtiny II 

0p+26s zp. 2 PhDr. Lenka Hessová 4/ZS  

Gramatika pro 
učitele I 

0p+26s zp. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 4/ZS  

Gramatika pro 
učitele II   

0p+26s zp. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 4/LS  

Didaktika 
anglického jazyka I 

13p+13s zp. 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 4/LS  

Praxe oborově 
didaktická 
(angličtina) II.  

0p+26s zp. 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 5/ZS  

Didaktika 
anglického jazyka 
II   

13p+13s zk. 2 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 5/ZS  

Gramatika pro 
učitele III 

0p+26s zk. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 5/ZS  

Dětská literatura 0p+26s zp. 2 PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. 5/ZS  

Pozn.: Přijímací zkouška do certifikátu: motivační pohovor nebo výsledek výborně až velmi dobře ze zkoušek v 
předmětech Anglický jazyk 3 nebo Úvod do didaktiky anglického jazyka.  

Očekáváná vstupní úroveň posluchače: B1+ 
Certifikát bude zakončen certifikátovou zkouškou s obhajobou portfolia nebo státní závěrečnou zkouškou s 
obhajobou portfolia 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy výslovnosti 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků  Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích s připravenými materiály 

Závěrečný test pro ověření základních znalostí, následovaný individuální 

ústní rozpravou nad problematickými aspekty anglické výslovnosti. 

Garant předmětu Mgr. Jaroslav Emmer 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, konzultuje, hodnotí  

Vyučující 

Mgr. Jaroslav Emmer (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studující s problematikou výslovnosti v anglickém jazyce. Studující budou postupně 
seznámeni se zvukovým systémem angličtiny, jeho odlišnostmi od systému češtiny a z těchto odlišností plynoucími 
problémy pro české mluvčí. Důraz bude kladen především na segmentální prvky, tedy jednotlivé anglické hlásky, a pak 
vybrané suprasegmentální jevy, jako např. přízvuk, tempo, rytmus, intonace aj. Během seminářů bude docházet k nácviku 
imitace výslovnosti rodilých mluvčích (recepcí, reprodukcí a vlastní produkcí) a k odstraňování případných nevhodných 
výslovnostních návyků. 

Tematické okruhy: 
1. Základy fonetické transkripce 
2. Anglické samohlásky 
3. Anglické souhlásky 
4. Schwa a anglické /r/ 
5. Nevyslovované hlásky 
6. Slabika 
7. Přízvuk 
8. Souvislý mluvený projev 
9. Intonace 
10. Typické chyby českých mluvčích 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní: 

Roach, P.: English Phonetics and Phonology: A Practical Course. Cambridge: CUP, 2009 (4th ed.) 

 

Doporučená: 

Celce-Murcia, M.; D. Brinton, J. M. Goodwin, and B. Griner: Teaching Pronunciation: A Course Book and Reference Guide. 
2010. 

Cruttenden, A., and A. C. Gimson: Gimson's Pronunciation of English. London: Hodder Education, 2008. 

Gilbert, J. B.: Clear Speech. CUP, 2012 (4th ed.). 



 

Roach, P.: English Phonetics and Phonology. CUP, 2009 (4th ed.) 

Rogerson-Revell, P. English phonology and pronunciation teaching: London: Bloomsbury, 2013. 

Skaličková, A.: Fonetika současné angličtiny. Praha SPN, 1982. 

Wells, J. C.: English Intonation: An Introduction. CUP, 1996. 

Wells, J. C.: Longman Pronouncing Dictionary. CUP, 2008 (3rd ed.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jazyk učitele angličtiny I 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: Realizace výukové aktivity formou peer teaching. Seminární práce (esej) na zadané téma, písemný test 
zaměřený na gramatiku a slovní zásobu – úspěšnost 70 %. 

Konzultace a peer teaching probíhají v anglickém jazyce. 

Garant předmětu PhDr. Lenka Hessová   

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, konzultuje. 

Vyučující 

 PhDr. Lenka Hessová (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

 

V průběhu následujících semestrů povinného předmětu Jazyk učitele angličtiny I a II budou studenti dále rozvíjet své 
jazykové dovednosti s cílem dosáhnout úrovně B2 podle SERR pro jazyky. Seminář je veden tak, aby studenti dokázali 
přirozeně a plynule komunikovat v různých situacích s maximální gramatickou a lexikální přesností. Výuka usiluje o 
vyvážené zastoupení všech jazykových prostředků a řečových dovedností. Veškeré kompetence v seminářích Jazyk 
učitele angličtiny I budou rozšiřovány v rámci těchto témat: 

1. Aktivity, které probíhají pravidelně, a které se naopak od běžné rutiny odlišují (změny v rozvrhu). Aktivity, které 
děláme v rámci výuky právě teď. 

2. Organizujeme třídní projekt. 

3. Plnění zadaných úkolů, zvládnutí probrané látky. 

4. Proces sebehodnocení, práce na dovednostech. 

5. Pokračujeme v sebehodnocení.  

6. Pojmenovávání předmětů ve třídě. 

7. Co všechno mi umožňuje znalost anglického jazyka. 

8. Když se učím, dodržuji jistá pravidla. 

9. Pravidla školy. 

10. Jak jsem se učil/a jazykům. 

11. Jak se liší přechod ze školky do školy. 

12. Shrnutí témat. 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

OXENDEN C., LATHAM KOENIG, Ch., SELIGSON, P. (2013). English File Third Edition Intermediate. Oxford: OUP. Lekce 1–
5. 

Doporučená:  

UR, P. (1991).  Discussions that Work. Task-centred fluency practice. Cambridge: CUP. 

MURPHY, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge: CUP. 

ANDERSON, K., MACLEAN, J., LYNCH, T. (2005). Study Speaking. Cambridge: CUP. 

JONES, L. (2002). Working in English. Cambridge: CUP. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Jazyk učitele angličtiny II 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p +26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: Realizace výukové aktivity formou peer teaching.  Seminární práce (esej) na zadané téma, písemný test 
zaměřený na gramatiku a slovní zásobu – úspěšnost 70 %. 

Konzultace a peer teaching probíhají v anglickém jazyce. 

Garant předmětu PhDr. Lenka Hessová   

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, konzultuje. 

Vyučující 

 PhDr. Lenka Hessová (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

V průběhu následujících semestrů povinného předmětu Jazyk učitele angličtiny I a II budou studenti dále rozvíjet své 
jazykové dovednosti s cílem dosáhnout úrovně B2 podle SERR pro jazyky. Seminář je veden tak, aby studenti dokázali 
přirozeně a plynule komunikovat v různých situacích s maximální gramatickou a lexikální přesností. Výuka usiluje o 
vyvážené zastoupení všech jazykových prostředků a řečových dovedností. Veškeré kompetence v seminářích Jazyk 
učitele angličtiny II budou rozšiřovány v rámci těchto témat: 

1. The role of different participants in school setting. 

2. Challenges that teachers face. 

3. Setting goals in the classroom environment. 

4. Perfect classroom. 

5. Listening to each other. 

6. Classroom ideas workshop. 

7. Questions we would have asked Komenský. 

8. Classroom survey. 

9. Expressing ourselves. Teacher language. 

10. Encouraging pupils at school. 

11. Teacher’s daily routine. 

12. Revision 

 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

OXENDEN C., LATHAM KOENIG, Ch., SELIGSON, P. (2013). English File Third Edition Intermediate. Oxford: OUP. Lekce 6–
10. 

Doporučená: 

UR, P. (1991).  Discussions that Work. Task-centred fluency practice. Cambridge: CUP. 

MURPHY, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge: CUP. 

ANDERSON, K., MACLEAN, J., LYNCH, T. (2005). Study Speaking. Cambridge: CUP. 

JONES, L. (2002). Working in English. Cambridge: CUP. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Gramatika pro učitele I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

Zápočet 

 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výuka a ověření studijních výsledků probíhají v anglickém jazyce 

Aktivní účast na semináři 

Písemný test 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studijní předmět je zaměřen na teoretickou znalost a praktickou aplikaci klíčových gramatických jevů pro 
učitele angličtiny na 1. stupni základní školy. Kurz se soustředí převážně na rozdíly v anglickém a českém 
gramatickém systému na úrovni morfologické, syntaktické, lexikální a stylistické. Důraz je kladen zejména na 
praktické zvládnutí následujících jazykových jevů: systém anglických časů, modální a pomocná slovesa, 
kondicionály, přímá a nepřímá řeč, činný a trpný rod, slovesné vzorce, otázky, tázací dovětky, tvoření záporu. 
Semináře jsou zaměřeny na praktickou prezentaci gramatických jevů na autentických textech, reálných školních 
i mimoškolních situacích a jsou procvičovány v celé škále aktivit, jako jsou hry, diskuse či řešení problémů. 

 

Předmět se zaměří na následující gramatické jevy: 

1. Přítomný a minulý čas (přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý prostý, minulý průběhový). 
2. Předpřítomný a předminulý čas (předpřítomný prostý a průběhový, předminulý prostý a průběhový, vazba 
used to). 
3. Vyjadřování budoucnosti (přítomné časy pro budoucnost, vazba going to, budoucí čas prostý a průběhový, 
předbudoucí čas prostý a průběhový). 
4. Modální slovesa (can could, be able to, could/could (have) done, must/can't, may/might, must/have to, 
must-mustn't-needn't, should). 
5. Podmínkové věty a přací věty. 
6. Trpný rod. 
7. Přímá a nepřímá řeč. 
8. Otázky a tázací dovětky. 
9. Neurčité tvary slovesné. 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Foley M., Hall D. MyGrammarLab (Pre-Intermediate A1/A2). Pearson, 2012 

Foley M., Hall D. MyGrammarLab (Intermediate B1/B2). Pearson, 2012 

 

Doporučená: 

Murphy, R. English Grammar in Use (5th edition). Cambridge University Press, 2019.  

Swan, M. Practical English Usage (4th edition). Oxford University Press, 2016. 

Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (4. vydání). Academia, 2012. 

Hovorková, M. Fraus – přehledná anglická gramatika. Fraus, 2016. 

Hashemi, L., Thomas, B. & Matthews, L. Grammar and Vocabulary for First (FCE) and First for Schools Book. 
Cambridge University Press, 2015.   

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Gramatika pro učitele II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

Zápočet 

 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výuka a ověření studijních výsledků probíhají v anglickém jazyce 

Aktivní účast na semináři 

Písemný test 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studijní předmět je zaměřen na teoretickou znalost a praktickou aplikaci klíčových gramatických jevů pro 
učitele angličtiny na 1. stupni základní školy. Kurz se soustředí převážně na rozdíly v anglickém a českém 
gramatickém systému na úrovni morfologické, syntaktické, lexikální a stylistické. Důraz je kladen zejména na 
praktické zvládnutí následujících jazykových jevů: systém anglických časů, modální a pomocná slovesa, 
kondicionály, přímá a nepřímá řeč, činný a trpný rod, slovesné vzorce, otázky, tázací dovětky, tvoření záporu. 
Semináře jsou zaměřeny na praktickou prezentaci gramatických jevů na autentických textech, reálných školních 
i mimoškolních situacích a jsou procvičovány v celé škále aktivit, jako jsou hry, diskuse či řešení problémů. 

 

Předmět se zaměří na následující gramatické jevy: 

1. Podstatná jména (kategorie čísla, počitatelnosti, určenosti, rodu a pádu). 
2. Zájmena (zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná a zdůrazňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá). 
3. Vztažné věty. 
4. Adjektiva a adverbia (stupňování přídavných jmen a příslovcí, rekce přídavných jmen, užití přídavných jmen 
a příslovcí). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Foley M., Hall D. MyGrammarLab (Pre-Intermediate A1/A2). Pearson, 2012 

Foley M., Hall D. MyGrammarLab (Intermediate B1/B2). Pearson, 2012 

 

Doporučená: 

Murphy, R. English Grammar in Use (5th edition). Cambridge University Press, 2019.  

Swan, M. Practical English Usage (4th edition). Oxford University Press, 2016. 

Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (4. vydání). Academia, 2012. 

Hovorková, M. Fraus – přehledná anglická gramatika. Fraus, 2016. 

Hashemi, L., Thomas, B. & Matthews, L. Grammar and Vocabulary for First (FCE) and First for Schools Book. 
Cambridge University Press, 2015.   

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika anglického jazyka I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2  

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

Zápočet 

 

Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výuka a ověření studijních výsledků probíhají v anglickém jazyce 

Aktivní účast na přednáškách i semináři 

Mikrovýstupy 

Rozšíření portfolia o 10 nových aktivit pro výuku anglického jazyka 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení výuky 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. (100 %) 

 

Předmět si klade za cíl detailně seznámit posluchače s výukou jazykových prostředků a řečových dovedností 
v angličtině na prvním stupni a prakticky si ji vyzkoušet. 

Tematický plán: 

1) Slovní zásoba 

2) Gramatika 

3) Výslovnost 

4) Poslech 

5) Mluvení 

6) Čtení  

7) Psaní  

 

 

 

 

 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Brewster, J., Ellis, G., Girard, D. The Primary English Teacher's Guide. Penguin English, 2004. 

Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.  

 

Všechny studijní materiály jsou studentům k dispozici v MOODLE. 

 

Doporučená: 

Ur, P. A Course in Language Teaching. Cambridge University Press, 1996.  

Pinter, A. Teaching Young Language Learners. Oxford University Press, 2006.  

Phillips, S. Young Learners. Oxford University Press, 1993. 

Scrivener, J. Learning Teaching. Macmillan Publishers Limited, 2005.  

Brumfit, Ch. (ed.) Teaching English to Children. From Practice to Principle. Longman, 1996.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Praxe oborově didaktická (angličtina) II.  

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26 kreditů 2  

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

Zápočet 

 

Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Stoprocentní účast  

Výuka a rozbor vyučovací hodiny 

Reflektivní esej 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení výuky 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. (100 %) 

 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači se seznámí s praktickými aspekty výuky cizího jazyka na prvním stupni prostřednictvím náslechu a 
vlastní výuky. Nejprve budou několik týdnů pozorovat výuku zkušeného učitele, poté se do ní aktivně zapojí. 
Po každé hodině následuje rozbor, jehož součástí je hodnocení výuky a sebereflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Učební materiály používané na základní škole 

Materiály poskytnuté vyučující 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika anglického jazyka II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2  

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

Zkouška 

 

Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výuka a ověření studijních výsledků probíhají v anglickém jazyce 

Aktivní účast na přednáškách i semináři 

Mikrovýstupy (individuální a skupinový) 

Dokončení portfolia učitele anglického jazyka na prvním stupni (minimálně 10 nových položek) 

Prostudování 1 knihy (min. 30 stran) dle vlastního výběru týkající se výuky cizího jazyka na prvním stupni v 
anglickém jazyce, shrnutí a reflexe (součást ústní zkoušky) 

Ústní zkouška (témata k dispozici v MOODLE) 

Garant předmětu Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení výuky, zkoušení 

Vyučující 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. (100 %) 

 

Předmět navazuje na Didaktiku anglického jazyka I, rozšiřuje a prohlubuje již osvojená témata.  

Nově si klade následující cíle: 

-seznámit se a prakticky si vyzkoušet metodu vyprávění příběhů, metodu CLIL a zapojení kulturních témat do 
výuky cizího jazyka; 

-seznámit se s různými formami hodnocení a přístupy k práci s chybou; 

-seznámit se s problematikou výběru učebnic, adaptace učebních materiálů a kázně v hodinách; 

-seznámit se s koncepcí výuky cizího jazyka v Rámcovém vzdělávacím programu na 1. stupni ZŠ. 

Tematický plán: 

1) Metoda vyprávění příběhů  

2) Metoda CLIL 

3) Kultura ve výuce cizího jazyka 

4) Hodnocení a práce s chybou 

5) Výukové materiály a jejich adaptace 

6) Kázeň v hodinách 



 

7) Cizí jazyk v RVP 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Brewster, J., Ellis, G., Girard, D. The Primary English Teacher's Guide. Penguin English, 2004. 

Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.  

 

Common European Framework of Reference for Languages 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Všechny studijní materiály jsou studentům k dispozici v MOODLE. 

 

Doporučená: 

Betáková, L. Homolová, E. a M. Štulrajterová. Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2017.  

Pinter, A. Teaching Young Language Learners. Oxford University Press, 2006. 

Kramsch, C. Language and Culture. Oxford University Press, 1998. 

Dale, L. and Tanner, R. CLIL Activities. Cambridge University Press, 2012.   

Deller, S. and Price, Ch. Teaching Other Subjects Through English (CLIL). Oxford University Press, 2006.  

 

Učebnice angličtiny používané na 1. stupni ZŠ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Gramatika pro učitele III 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

Zkouška  

 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výuka a ověření studijních výsledků probíhají v anglickém jazyce, Aktivní účast na semináři, Písemný test   

Ústní zkouška 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studijní předmět je zaměřen na teoretickou znalost a praktickou aplikaci klíčových gramatických jevů pro 
učitele angličtiny na 1. stupni základní školy. Kurz se soustředí převážně na rozdíly v anglickém a českém 
gramatickém systému na úrovni morfologické, syntaktické, lexikální a stylistické. Důraz je kladen zejména na 
praktické zvládnutí následujících jazykových jevů: systém anglických časů, modální a pomocná slovesa, 
kondicionály, přímá a nepřímá řeč, činný a trpný rod, slovesné vzorce, otázky, tázací dovětky, tvoření záporu. 
Semináře jsou zaměřeny na praktickou prezentaci gramatických jevů na autentických textech, reálných školních 
i mimoškolních situacích a jsou procvičovány v celé škále aktivit, jako jsou hry, diskuse či řešení problémů. 

 

Předmět se zaměří na následující gramatické jevy: 

1. Předložky (předložky místní a časové, předložky jednotlivé, souslovné a víceslovné). 
2. Spojky (spojky souřadící a podřadící). 
3. Frázová slovesa. 
4. Slovní pořádek. 
5. Základy slovotvorby. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Foley M., Hall D. MyGrammarLab (Pre-Intermediate A1/A2). Pearson, 2012 

Foley M., Hall D. MyGrammarLab (Intermediate B1/B2). Pearson, 2012 

 

Doporučená: 

Murphy, R. English Grammar in Use (5th edition). Cambridge University Press, 2019.  

Swan, M. Practical English Usage (4th edition). Oxford University Press, 2016. 

Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (4. vydání). Academia, 2012. 



 

Hovorková, M. Fraus – přehledná anglická gramatika. Fraus, 2016. 

Hashemi, L., Thomas, B. & Matthews, L. Grammar and Vocabulary for First (FCE) and First for Schools Book. 
Cambridge University Press, 2015.   

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dětská literatura   

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

 

zápočet 

 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní (prezentace) nebo písemná (seminární práce) 

Docházka a aktivní účast na semináři 

Garant předmětu PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení výuky 

Vyučující 

PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem kursu je seznámit studenty s konkrétními texty angloamerické dětské literatury, přičemž pozornost je 
věnována zvláště autorům druhé poloviny dvacátého a počátku 21. století. Analýza a interpretace textů bude 
zaměřena jak na rozvíjení jazykových schopností studentů, tak i na možnosti využití daných textů při výuce 
angličtiny. V neposlední řadě je součástí kursu diskuse o etických aspektech dětské literatury s důrazem na vliv 
současné angloamerické beletrie. 

Semináře jsou zaměřeny na následující tematické okruhy: interpretace tradiční pohádky; funkce bajky; 
Andersen a Oscar Wilde; moderní pohádka (Terry Jones); počátky moderní fantastické literatury (Carroll a 
Kingsley, L. Frank Baum); J. R. R. Tolkien a C. S. Lewis; J. K. Rowling, N. Gaiman a další autoři současné fantasy;  
science fiction; dobrodružná próza; rodinný román a deník;  příběhy o zvířatech; obrázkové knihy; poezie pro 
děti; školní drama.   

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

 

Doporučená literatura: 

  BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek, Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1172-3. 

CARPENTER, Humphrey; PRICHARD, Mari. The Oxford Companion to Children´s Literature, Oxford, New York: 
O.U.P.,1987. ISBN 0-19-211-582-0. 

FRANZ, Marie-Louise, von. Psychologický výklad pohádek. Př. Kristina a Jan Černí, Praha: Portál, 1998. ISBN 
80-7178-260-2. 

HUNT, Peter.  Alternative Worlds in Fantasy Fiction, London: Continuum, 2001. ISBN 0-8264-. 4937-9. 

PROPP, Vladimir J. Morfologie pohádky a jiné studie, překlad Marcela Pittermannová, Hana Šmahelová, 
Miroslav Červenka, Praha: Nakladatelství H&H, 2008. ISBN 987-80-7319-085-9. 

  SCHMIDT, V.L. 45 Master Characters. Mythic Models for Creating Original Characters, Ohio: Writer´s Digest  



 

  Books, 2012. ISBN 10: 1599635348. 

TOLKIEN, J.R.R. On Fairy –Stories. Tree and Leaf, London: George Allen&Unwin Ltd, 1975. ISBN 
10:0048200166.  

ZIPES, Jack. The Oxford Companion to Fairy Tales, Oxford: O.U.P., 2015. ISBN 10: 0199689822. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specializace – Německý jazyk 
  



 

Certifikáty 

 SPECIALIZACE – NĚMECKÝ JAZYK 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Didaktika němčiny 
a jednotlivých 
disciplín I 

- Didaktika 
němčiny NŠ 1 

- Jazyk učitele 
němčiny 1 

13p+39s 

 

 

zp. 

 

zp. 

4 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (25 %) 

3/LS PZ 

Didaktika němčiny 
a jednotlivých 
disciplín II 

- Didaktika 
němčiny NŠ 2 

- Jazyk učitele 
němčiny 2 

13p+39s 

 

 

zp. 

 

zp. 

4 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (25 %) 

4/ZS PZ 

Didaktika němčiny 
a jednotlivých 
disciplín III 

- Didaktika 
němčiny NŠ 3 

- Jazyk učitele 
němčiny 3 

13p+39s 

 

 

zp. 

 

zp. 

4 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
(50 %) 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (50 %) 

4/LS PZ 

Didaktika němčiny 
a jednotlivých 
disciplín IV 

- Didaktika 
němčiny NŠ 4 

- Jazyk učitele 
němčiny 4** 

13p+39s 

 

 

zk. 

 

zk. 

4 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
(50 %) 

Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer (25 %) 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (25 %) 

5/ZS PZ 

Didaktizace 
literárních textů 
pro děti a mládež 

0p+26s zp. 2 Dr. phil. Zdeněk Pecka 5/ZS PZ 

Kultura a reálie 
německy mluvících 
zemí 

13p+13s zp. 2 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (100 %) 5/ZS PZ 

Závěrečná zkouška 0p+0s zk. 0  5/ZS PZ 

* Předměty v certifikátu NJ je možné si zapsat po úspěšném absolvování předmětů v povinné složce NJ. 
Přijímací zkouška do certifikátu: např. motivační pohovor nebo výsledek výborně až velmi dobře ze zkoušek 
v předmětech vyučovaných ve 3ZS. Očekávaná vstupní úroveň posluchače je B1+ podle SERR. Certifikát bude 
zakončen certifikátovou zkouškou, nebo státní závěrečnou zkouškou s obhajobou portfolia. Výstupní úroveň 
posluchače je B2 podle SERR.  



 

** Výsledná známka z předmětu se započítává do celkového hodnocení státní závěrečné zkoušky jako její 
plnohodnotná součást. 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín I – Didaktika němčiny NŠ 1 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 39s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, průběžné vypracovávání zadávaných úloh, vypracování seminární práce. 
Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koncipuje výuku, konzultuje a podílí se na ověřování znalostí. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová (50 %), Ph.D., Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (25 %),  Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 
(25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Cílem předmětu je osvojení základních teoretických znalostí a získání metodicko-didaktické kompetence pro 
výuku cizího jazyka v oblasti jazykových prostředků - výslovnosti a slovní zásoby s ohledem na cílovou skupinu 
žáků 1. stupně ZŠ. Důraz je kladen též na otázky spojené s rozvojem mnohojazyčnosti žáků a na výuku němčiny 
po angličtině. Přednášky a semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. Vymezení jazykových prostředků a jejich role ve výuce cizích jazyků. Cíle didaktiky fonetiky ve výuce na 1. 
stupni ZŠ 

2. Rozvoj fonematického sluchu, základní kompetence učitele při nácviku německé výslovnosti 

3. Zásady nácviku suprasegmentálních jevů, typologie cvičení 

4. Zásady nácviku samohlásek, interference s češtinou 

5. Zásady nácviku souhlásek, interference s češtinou 

6. Typologie výslovnostních cvičení, příčiny obtíží při nácviku německé výslovnosti 

7. – 8. Slovní zásoba – cíle, typy slovní zásoby z didaktického hlediska, faux amis, internacionalismy 

9. Prezentace a sémantizace slovní zásoby, typologie cvičení 

10. – 11. Interference mezi češtinou a němčinou a angličtinou a němčinou v oblasti slovní zásoby a její 
překonávání 

12. Psycholingvistické aspekty učení se slovní zásobě 

13. Analýza učebnic a tvorba cvičení 

 

 



 

Výstupy z učení 

Na konci tohoto předmětu jsou studenti a studentky schopni přiměřeně věku žáků nacvičovat německou 
výslovnost, rozpoznávat, identifikovat a citlivě opravovat chyby ve výslovnosti. Dále si osvojí základní teoretické 
znalosti v oblasti didaktiky slovní zásoby a získají metodicko-didaktické kompetence pro její výuku. Na konci 
semestru jsou schopni vytvářet vlastní výslovnostní a lexikální cvičení pro výuku němčiny na 1. stupni ZŠ.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná 

DIELING, Helga und Ursula HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 21. Berlin: 
Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49654-0. 

HIRSCHFELD, Ursula und Kerstin REINKE. Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: unter 
Berücksichtigung des Verhältnisses von Orthografie und Phonetik. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2016. ISBN 
978-3-503-17018-0. 

JANÍKOVÁ, Věra. Osvojování cizojazyčné slovní zásoby: pedagogická, psychologická, lingvistická a didaktická 
východiska na příkladu němčiny jako cizího jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 
ISBN 8021038772. 

JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků: teoretická východiska, 
doporučení pro praxi, styly a strategie učení, lexikální strategie v teorii a výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2007. ISBN 9788021044333. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme. 2. české vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1425-2. 

 

Doporučená  

Aktuální učebnice němčiny pro 1. stupeň ZŠ. 

ANTOŠOVÁ, Jarmila a Jitka TOMKOVÁ. Hör zu und sag mal! Úvodní fonetický kurz v počátečním období výuky 
německého jazyka. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-139-5. 

BAUSCH, Karl-Richard, Herbert CHRIST und Hans-Jürgen KRUMM (Hrsg.). Handbuch Fremdsprachenunterricht. 
Vierte, vollständig neu bearbeitete Auflage. Tübingen: A. Francke Verlag, 2003. ISBN 3-8252-8043-8. 

FISCHER, Andreas. Deutsch lernen mit Rhythmus: der Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik im 
Unterricht Deutsch als Fremdsprache : Methode und Material. Leipzig: Schubert, 2007. ISBN 978-3-929526-
84-4. 

Gemeinsamer europäischer Refrenzrahmen für Sprachen. Langenscheidt 2002. Dostupné z 
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ [cit. 28. 8. 2019]. 

HIRSCHFELD, Ursula et al. Phonothek intensiv: Aussprachetraining. München: Klett-Langenscheidt, 2013. ISBN 
978-3-12-606385-2. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

javascript:open_window(%22https://minas.jcu.cz:443/F/463L8BNG79QU3IJ7QK2QPMFTQ8TLFKL1DMIR6N5KEL4MPUQFR8-07978?func=service&doc_number=000253962&line_number=0015&service_type=TAG%22);
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín I – Jazyk učitele němčiny 1 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test ze všech řečových dovedností a jazykových prostředků z probraného učiva; stěžejní pro dosažení 
požadované úrovně dle SERR pro jazyky je průběžná příprava na výuku formou samostudia dle zadání 
vyučujícího; aktivní účast na semináři. Dosáhne-li student ve vstupním testu do předmětu Jazyková cvičení NŠ 
1 jazykové úrovně B2 dle SERR, nemusí se účastnit přímé výuky. Předepsané požadavky disciplíny může splnit 
distanční formou. Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, koncipuje výuku a podílí se na ověřování znalostí. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová (50 %), Ph.D., Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (25 %),  Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 
(25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Cílem předmětu je rozvíjení komunikativních dovedností v německém jazyce na úrovni B2 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Důraz je kladen na jazyk mluvený, avšak v rámci semináře 
bude kultivován i jazyk psaný. V seminářích je používána moderní učebnice PERLMANN-BALME, Michaela, 
Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK: Sicher! aktuell. Deutsch als Fremdsprache. Niveau B2.2. Ismaning: 
Hueber Verlag, 2019. S tématy souboru a gramatickým učivem je pracováno výběrově s ohledem na potřeby 
studentů NŠ. Jednak je rozvíjena slovní zásoba, jednak cvičena schopnost logicky a pohotově reagovat na 
situace běžného života. Studenti jsou také průběžně seznamováni s problematickými gramatickými či 
pravopisnými jevy a jsou vedeni k jejich správnému užívání nejen při diskusích či rozhovorech, ale také v rovině 
psané. Nedílnou součástí je také nácvik porozumění psanému textu či poslechová cvičení. Vstupní znalostí je 
úroveň B1+ podle SERR pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a jazykových 
prostředcích. Semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. – 4. Lekce 10: Služby (nabídka služeb, shrnutí textu, v městské knihovně, informace, alternativy k pasivu, 
pasivum bez subjektu) 

5. – 8. Lekce 11: Zdraví (televizní seriály z lékařského prostředí, pracovní den lékařů, lékař v zahraničí, 
cestovní lékárnička, u lékaře, léčení těla a duše, alternativní léčebné metody, neurčitá zájmena, modální věty) 

9. – 13. Lekce 12: Jazyk a regiony (cizí slova, regionální varianty němčiny, dvojjazyčnost, němčina jako úřední 
jazyk, odporovací věty, zpodstatnělá participia)  

Test 

 

 



 

Výstupy z učení 

Studenti jsou schopni vést písemnou i ústní komunikaci v probraných tématech na úrovni B2 dle SERR pro 
jazyky s bohatou slovní zásobou a dobrou znalostí gramatiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura 

PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK. Sicher! aktuell. Kursbuch und 
Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache. Lektion 7 – 12. Niveau B2.2. 1. Aufl., Ismaning: Hueber Verlag, 2019. 
ISBN 978-3-19-621207-5. 

 

Doporučená literatura 

DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Die Gelbe aktuell. 
Ismaning: Max Hueber Verlag, 2009. ISBN 978-3-19-307255-9. 

SCHMITT, Richard. Weg mit den typischen deutschen Fehlern! Teil 1. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 
Deutsch üben 3. ISBN 3-19-007425-6. 

SCHMITT, Richard. Weg mit den typischen deutschen Fehlern! Teil 2. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 
Deutsch üben 4. ISBN 3-1900-7451-8. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín II – Didaktika němčiny NŠ 2 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, průběžné vypracovávání zadávaných úloh, vypracování seminární práce. 
Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koncipuje výuku, konzultuje a podílí se na ověřování znalostí. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová (50 %), Ph.D., Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (25 %),  Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 
(25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Disciplína „Didaktika němčiny NŠ 2“ navazuje na předmět „Didaktika němčiny NŠ 1“. Cílem předmětu je 
osvojení základních didaktických teoretických znalostí a získání metodicko-didaktické kompetence pro výuku 
cizího jazyka v oblasti gramatiky se zřetelem na výuku jazyka na 1. stupni ZŠ a cílovou skupinu žáků mladšího 
školního věku. Důraz je kladen dále na otázky spojené s rozvojem  interkulturní komunikační kompetence a 
projektové výuky. Na závěr kurzu se pozornost přesune k problematice výuky němčiny u žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami. Přednášky a semináře probíhají v německém jazyce.  

 

Obsah předmětu 

1. Vymezení jazykových prostředků a jejich role ve výuce cizích jazyků. Cíle výuky němčiny na 1. stupni ZŠ 

2. Gramatika jako jazykový prostředek ve výuce němčiny – vymezení základních pojmů,  

3. Způsoby prezentace gramatického učiva – deduktivní x induktivní postup  

4. Progrese gramatického učiva, gramatické učivo ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky – 
úroveň A1, práce s chybou 

5. – 6. Typologie a tvorba gramatických cvičení, analýza učebnic 

7. – 9. Interkulturní komunikační kompetence – vymezení základních pojmů, role učitele a role žáka, 
interkulturní standardy, průřezová témata ve výuce němčiny 

10. – 11. Projektová výuka, její cíle, plánování, fáze, výsledné produkty 

12. – 13. Specifické poruchy učení a jejich projevy ve výuce němčiny, podpůrná opatření, individualizace a 
diferenciace výuky, typologie cvičení 

 

 

 



 

Výstupy z učení 

Na konci tohoto předmětu jsou studenti a studentky schopni přiměřeně věku žáků a se zřetelem na výuku 
jazyka na 1. stupni ZŠ nacvičovat německou gramatiku, identifikovat, opravovat a hodnotit chyby žáků. Dále 
jsou schopni smysluplně rozvíjet interkulturní komunikační kompetence žáků, dokážou senzibilizovat žáky pro 
zacházení s „cizími“ kulturami, plánovat a realizovat projektovou výuku. Ví si rady s výukou žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami, umí nalézat a uplatňovat vhodné strategie výuky.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

FUNK, Hermann a Michael KOENIG. Grammatik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 1991. 
ISBN 9783468496790.  

KOEPPEL, Rolf. Deutsch als Fremdsprache - spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 3., überarbeitete 
und erweiterte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2016. ISBN 978-3-8340-1588-4. 

SCHROLL-MACHL, Sylvia a Ivan NOVÝ. Perfekt geplant und genial improvisiert: Erfolg in der deutsch-
tschechischen Zusammenarbeit. München: Hampp, 2008. ISBN 978-3-86618-202-8. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme. 2. české vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1425-2. 

Doporučená: 

Aktuální učebnice němčiny pro 1. stupeň ZŠ. 

FUNK, Hermann a Karin ENDE. Aufgaben, Übungen, Interaktion. München: Klett-Langenscheidt, 2014. 
Deutsch lehren lernen. ISBN 978-3-12-606968-7.  

Gemeinsamer europäischer Refrenzrahmen für Sprachen. Langenscheidt 2002. Dostupné z 
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/[cit. 28. 8. 2019]. 

Glossar: Fachbegriffe für DaF-Lehrkräfte. Deutsch lehren lernen. München: Klett-Langenscheidt, 2015. ISBN 
978-3-12-607009-6. 

HERINGER, Hans Jürgen. Interkulturelle Kommunikation: Grundlagen und Konzepte. 5., durchgesehene 
Auflage. Tübingen: A. Francke Verlag, 2017. ISBN 978-3-8252-4815-4. 

JANÍKOVÁ, Věra a Camilla BADSTÜBNER-KIZIK. Linguistic Landscapes und Fremdsprachendidaktik. Possener 
Beiträge zur Angewandten Linguistik. Svazek 10. 1. vyd. Berlin et al.: Peter Lang, 2018. ISBN 978-3-631-77028-
3. 

SPECHT, Franz et al. Zwischendurch mal ... Landeskunde: Niveau A2-B1: Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: 
Hueber Verlag, 2012. ISBN 978-3-19-301002-5. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín II – Jazyk učitele němčiny 2 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test z řečových dovedností a jazykových prostředků z probraného učiva; stěžejní pro dosažení 
požadované úrovně dle SERR pro jazyky je průběžná příprava na výuku formou samostudia dle zadání 
vyučujícího; aktivní účast na semináři. Dosáhne-li student ve vstupním testu do předmětu Jazyková cvičení NŠ 
1 jazykové úrovně B2 dle SERR, nemusí se účastnit přímé výuky. Předepsané požadavky disciplíny může splnit 
distanční formou. Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, koncipuje výuku a podílí se na ověřování znalostí. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová (50 %), Ph.D., Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (25 %),  Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 
(25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Předmět „Jazyk učitele němčiny 2“ je rozdělen do dvou částí. Cílem první části je poskytnout studentům 
strukturovaný a systematický přehled konkrétních jazykových prostředků používaných učitelem při výuce 
německého jazyka. V semináři budou prakticky nacvičovány níže uvedené mluvní akty, tak aby studenti byli 
dobře připraveni vést výuku na 1. stupni ZŠ v němčině. Cílem druhé části je rozvoj komunikativních 
dovedností a jazykových prostředků. S tématy souboru a gramatickým učivem je pracováno výběrově 
s ohledem na potřeby studentů NŠ. Důraz je kladen na jazyk mluvený, avšak v rámci semináře bude 
kultivován i jazyk psaný. Je rozvíjena slovní zásoba k uvedeným tématům. Dále je cvičena schopnost logicky a 
pohotově reagovat na situace běžného života. Studenti jsou také průběžně seznamováni s problematickými 
gramatickými či pravopisnými jevy a jsou vedeni k jejich správnému užívání nejen při diskusích či 
rozhovorech, ale také v rovině psané. Nedílnou součástí je též nácvik porozumění psanému textu či 
poslechová cvičení. Ačkoliv se v seminářích pracuje s učebnicovým souborem na úrovni C1, bude závěrečné 
testování připraveno pro úroveň B2.   

Semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. Hlavní mluvní akty ve vyučování (vyvolávání žáků, používání modálních částic, kladení otázek, školní 
terminologie) 

2. Průběh vyučování (pozdravy, seznámení se, předměty v rozvrhu, zápis do třídní knihy, prázdniny, svátky, 
přání, nemoci, začátek/konec práce ve výuce) 

3. Jazykové prostředky při nacvičování výslovnosti, pravopisu, slovní zásoby, gramatiky, čtení/poslechu 
s porozuměním; jazykové a argumentační prostředky v diskusi; zadávání domácího úkolu; psaní testů, 
zkoušení 



 

4. – 6. Moderní život (mobilní telefony, co znamená štěstí, společenské změny v posledních desetiletích, 
modální slovesa v subjektivní výpovědi, slovotvorba: předpony miss-, zer-, ent- a de-) 

7. – 10. Turismus (lidé v hotelu, plánování cesty, práce s jednojazyčným slovníkem, podpora regionálního 
turismu, přípustkové a omezovací podvojné spojky, verbonominální vazby) 

11. – 13. Inteligence a vědomosti (nové vědecké poznatky, bajka o vráně a lišce, modální slovesa a jiné 
alternativy, skloňování adjektiv)  

 

Výstupy z učení 

Po absolvování semináře budou studenti schopni vést výuku německého jazyka na 1. stupni základních škol 
v německém jazyce. Dále budou schopni vést písemnou i ústní komunikaci v probraných tématech na úrovni 
B2 s bohatou slovní zásobou a dobrou znalostí gramatiky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

BUTZKAMM, Wolfgang. Unterrichtssprache Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler. 2. 
aktualisierte Auflage. Ismaning: Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-011586-0. 

 

Doporučená literatura: 

PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK. Sicher! Kursbuch und Arbeitsbuch. 
Deutsch als Fremdsprache. Niveau C1.1. 1. Aufl., Ismaning: Hueber Verlag, 2015. ISBN 978-3-19-501208-9. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín III – Didaktika němčiny NŠ 3 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, průběžné vypracovávání zadávaných úloh, vypracování seminární práce. 
Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koncipuje výuku, konzultuje a podílí se na ověřování znalostí. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová (50 %), Ph.D., Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Disciplína „Didaktika němčiny NŠ 3“ navazuje „Didaktiku němčiny NŠ 1“ a „Didaktiku němčiny NŠ 2“. V centru 
pozornosti je v tomto semestru problematika nácviku řečových dovedností poslechu s porozuměním, mluvení 
a mluvené interakce a čtení s porozuměním. Studenti a studentky si osvojí vhodné strategie pro nácvik výše 
uvedených řečových dovedností, naučí se vybírat vhodné texty určené pro poslech a čtení s porozuměním a 
pracovat s nimi ve výuce. To vše se zřetelem na výuku jazyka na 1. stupni ZŠ a cílovou skupinu žáků mladšího 
školního věku. Přednášky a semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. Poslech s porozuměním jako receptivní řečová dovednost – cíle výuky, proces poslechu 

2. – 3. Psycholingvistické základy a didaktické zásady pro poslech s porozuměním, strategie učení 

4. – 5. Typologie poslechových cvičení, analýza učebnic 

6. Mluvení jako produktivní řečová dovednost – komunikační kompetence, modely řečové produkce 

7. – 8. Komunikační situace a jejich realizace ve výuce, sofrolingvistika, typologie cvičení a analýza učebnic 

9. Kritéria hodnocení mluveného projevu 

10. Čtení s porozuměním jako receptivní řečová dovednost – cíle výuky, proces čtení 

11. – 12. Typy čtení, didaktické zásady pro čtení s porozuměním, strategie učení 

13. Práce s textem  

 

Výstupy z učení 

Po absolvování tohoto předmětu rozumí studenti a studentky procesu komunikace v jeho komplexnosti, jsou 
schopni přiměřeně věku a jazykovým znalostem žáků se zřetelem na výuku jazyka na 1. stupni ZŠ vybírat vhodné 
texty a didaktizovat je, vytvářet příležitosti pro rozvoj poslechu s porozuměním a čtenářské gramotnosti žáků. 
Umí motivovat žáky k vlastní mluvní produkci a mluvní projev žáků hodnotit.  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

JANÍKOVÁ, Věra. Výuka cizích jazyků. Praha: Grada, 2011. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3512-2. 

KOEPPEL, Rolf. Deutsch als Fremdsprache - spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 3., überarbeitete 
und erweiterte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2016. ISBN 978-3-8340-1588-4. 

 

Doporučená: 

Aktuální učebnice němčiny pro 1. stupeň ZŠ. 

WESTHOFF, Gerard J. Fertigkeit Lesen. Berlin: Langenscheidt, 1997. ISBN 9783468496639.   

DAHLHAUS, Barbara. Fertigkeit Hören. Berlin: Langenscheidt, 1994. ISBN 3468496753.  

SCHATZ, Heide, Eva-Maria JENKINS, Gabriele NEUF-MÜNKEL a Regine ROLAND. Fertigkeit Sprechen: 
Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache: 
Teilbereich Deutsch als Fremdsprache. 1. Auflage. München: Klett-Langenscheidt, 2013. 
ISBN 9783126065047.   

Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Edited by Hans Barkowski - Hans-Jürgen Krumm. Tübingen: 
A. Francke Verlag, 2010. ISBN 9783772083228. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín III – Jazyk učitele němčiny 3 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s Kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test z řečových dovedností a jazykových prostředků z probraného učiva; průběžná příprava na výuku 
formou samostudia dle zadání vyučujícího; aktivní účast na semináři. Dosáhne-li student ve vstupním testu do 
předmětu Jazyková cvičení NŠ 1 jazykové úrovně B2 dle SERR, nemusí se účastnit přímé výuky. Předepsané 
požadavky disciplíny může splnit distanční formou. Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, koncipuje výuku a podílí se na ověřování znalostí. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová (50 %), Ph.D., Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Předmět „Jazyk učitele němčiny 3“ navazuje na předměty „Jazyk učitele němčiny 1“ a „Jazyk učitele němčiny 
2“ a je rozdělen do dvou částí. Cílem první části je poskytnout studentům strukturovaný a systematický 
přehled konkrétních jazykových prostředků používaných učitelem při výuce německého jazyka. V semináři 
budou prakticky nacvičovány níže uvedené mluvní akty, tak aby studenti byli dobře připraveni vést výuku na 
1. stupni ZŠ v němčině. Cílem druhé části je rozvoj komunikativních dovedností a jazykových prostředků. 
S tématy souboru a gramatickým učivem je pracováno výběrově s ohledem na potřeby studentů NŠ. Důraz je 
kladen na jazyk mluvený, avšak v rámci semináře bude kultivován i jazyk psaný. Je rozvíjena slovní zásoba 
k uvedeným tématům. Dále je cvičena schopnost logicky a pohotově reagovat na situace běžného života. 
Studenti jsou také průběžně seznamováni s problematickými gramatickými či pravopisnými jevy a jsou vedeni 
k jejich správnému užívání nejen při diskusích či rozhovorech, ale také v rovině psané. Nedílnou součástí je též 
nácvik porozumění psanému textu či poslechová cvičení. Ačkoliv se v seminářích pracuje s učebnicovým 
souborem na úrovni C1, bude závěrečné testování připraveno pro úroveň B2. Semináře probíhají 
v německém jazyce. 

Obsah předmětu 

1. Pochvala a pokárání; chyba a korektura; disciplína 

2. Média ve vyučování (tabule, obrázky, fotografie, grafy); technická média ve vyučování  

3. Jazykové prostředky při hře 

4. – 6. Moje pracoviště (atraktivní zaměstnavatelé, zaměstnanci s přistěhovaleckým původem, mzda, 
kolegové v práci, oficiální a soukromé e-maily, podnikatelská kultura, „es“ jako obligatorní a fakultativní 
element ve větě, slovotvorba: stupňování adjektiv) 

7. – 10. Umění (interpretace obrazu, výstava „documenta“, slovotvorba: předpony be- a ver-, nepřímá řeč, 
otázky, imperativ) 



 

11. – 13. Studium (studijní zaměření, zajímavé výsledky výzkumu, jazyk a pohlaví, studijní nabídka pro 
zahraniční studenty, předložky s dativem, slovotvorba: přípony u podstatných jmen) 

Výstupy z učení 

Po absolvování semináře budou student schopni vést výuku německého jazyka na 1. stupni základních škol 
v německém jazyce. Dále budou schopni vést písemnou i ústní komunikaci v probraných tématech na úrovni 
B2 s bohatou slovní zásobou a dobrou znalostí gramatiky. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

BUTZKAMM, Wolfgang. Unterrichtssprache Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler. 2. 
aktualisierte Auflage. Ismaning: Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-011586-0. 

 

Doporučená literatura: 

PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK. Sicher! Kursbuch und Arbeitsbuch. 
Deutsch als Fremdsprache. Niveau C1.1. 1. Aufl., Ismaning: Hueber Verlag, 2015. ISBN 978-3-19-501208-9. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín IV – Didaktika němčiny NŠ 4 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, průběžné vypracovávání zadávaných úloh, vypracování seminární práce. 
Souborná zkouška ověřuje znalosti získané absolvováním disciplín Didaktika NŠ 1, Didaktika NŠ 2, Didaktika 
NŠ 3 a Didaktika NŠ 4.  Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koncipuje výuku, konzultuje a podílí se na zkoušce. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová (50 %), Ph.D., Dr.phil. Thomas Pimingsdorfer (25 %), Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 
(25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Disciplína „Didaktika němčiny NŠ 4“ navazuje na „Didaktiku němčiny NŠ 1“, „Didaktiku němčiny NŠ 2“ a 
Didaktiku němčiny NŠ 3“. V centru pozornosti je v tomto semestru písemný projev ve výuce němčiny, práce 
s chybou, zkoušení a testování žáků a hodnocení jejich výkonu. Cílem předmětu je naučit studenty a studentky 
vybírat vhodné impulsy pro nácvik písemného projevu žáků, seznámit je s procesní složkou psaní, poskytnout 
jim vhled do problematiky chyby, ústního a písemného zkoušení a hodnocení výkonů žáků. Cílem výuky je rozvoj 
oborově didaktické kompetence v oblasti testování a schopnost aplikace do edukační praxe, a to se zřetelem 
na výuku jazyka na 1. stupni ZŠ a cílovou skupinu žáků mladšího školního věku. Přednášky a semináře probíhají 
v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. Psaní jako produktivní řečová dovednost – cíle výuky ve vztahu k RVP ZV a SERR 

2. Psaní jako proces 

3. – 4. Tvořivé psaní, psaní orientované na produkt 

5. Didaktika chyby – vymezení pojmu, typologie chyb 

6. – 8. Identifikace chyb a způsoby reakce na chyby žáků, oprava písemných prací 

9. – 10. Zkoušení a testování, typy, typologie a tvorba testových úloh 

11. Standardizované zkoušky z němčiny jako cizího jazyka, kritéria pro sestavení standardizovaných úloh 

12. – 13. Hodnocení  žákova ústního a písemného projevu, sebehodnocení, práce s portfoliem, evaluace 
výuky 

 

 



 

Výstupy z učení 

Po absolvování tohoto předmětu jsou studenti a studentky schopni rozvíjet písemný projev žáků na 1. stupni 
ZŠ. Umí rozpoznat, identifikovat a opravit různé typy chyb. Umí vytvářet vlastní písemné testy, umí zkoušet, 
opravovat písemné práce a hodnotit žákovy výkony.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

GROTJAHN, Rüdiger a Karin KLEPPIN. Prüfen, Testen, Evaluieren. DLL: Fort- und Weiterbildung weltweit. 
München: Klett-Lagenscheidt, 2015. ISBN 978-3-12-606970-0. 

KLEPPIN, Karin. Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin: Langenscheidt, 1998. ISBN 3468496567. 

KOEPPEL, Rolf. Deutsch als Fremdsprache - spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 3., überarbeitete 
und erweiterte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2016. ISBN 978-3-8340-1588-4. 

 STRAUSS, Dieter. Didaktik und Methodik Deutsch als Fremdsprache: eine Einführung. Berlin: Langenscheidt, 
1984. ISBN 3468494327. 

 

Doporučená: 

 Aktuální učebnice němčiny pro 1. stupeň ZŠ.  

 HÄUSSERMANN, Ulrich a Hans-Eberhard PIEPHO. Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriß einer 
Aufgaben- und Übungstypologie. München: Iudicium, 1996. ISBN 3-89129-269-4. 

 RUF, Oliver. Kreatives Schreiben: eine Einführung. Tübingen: A. Francke Verlag, 2016. ISBN 9783825236649. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín IV – Jazyk učitele němčiny 4 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test z řečových dovedností a jazykových prostředků z probraného učiva; průběžná příprava na výuku 
formou samostudia dle zadání vyučujícího; vypracování min. tří problémových úvah (Problemerörterung) 
v rozsahu min. 250 slov; aktivní účast na semináři. Výsledná známka z předmětu se započítává do celkového 
hodnocení státní závěrečné zkoušky jako její plnohodnotná část. Dosáhne-li student ve vstupním testu do 
předmětu Jazyková cvičení NŠ 1 jazykové úrovně B2 dle SERR, nemusí se účastnit přímé výuky. Předepsané 
požadavky disciplíny může splnit distanční formou. Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce.  

Garant předmětu doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Koncipuje výuku, spolupodílí se na výběru témat k závěrečné písemné 
zkoušce, ověřuje hodnocení zkoušky. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Hana Andrášová (50 %), Ph.D., Dr.phil. Thomas Pimingsdorfer (25 %), Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 
(25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Seminář si klade za cíl intenzivně připravit studenty na závěrečnou písemnou státní závěrečnou zkoušku na 
úrovni B2. Semináře probíhají v němčině. K dosažení úspěchu u zkoušky bude sloužit především nácvik 
slohového útvaru problémového pojednání (Problemerörterung). Součástí přípravy je i práce s chybou a od ní 
odvozené opakování gramatiky, slovní zásoby a slohu. Na přání studentů mohou být nacvičovány i další textové 
útvary. Semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. Úvod do semináře, požadavky, metody, průběh předmětu, hodnotící kritéria a podmínky zkoušky 

2. – 3. Obecný úvod do tématu písemného projevu a útvaru „Problemerörterung“ 

4. – 6. Práce samostatná, partnerská a v plénu na tématu zpracovaném v prvním textu z domácí přípravy 

7. – 9. Práce samostatná, partnerská a v plénu na tématu zpracovaném v druhém textu z domácí přípravy 

10. – 12. Práce samostatná, partnerská a v plénu na tématu zpracovaném v třetím textu z domácí přípravy 
(nebo podle přání nácvikový zkouškový text) 

13. Závěrečná písemná zkouška. Společná analýza závěrečné písemné zkoušky 

 

Výstupy z učení 

Po absolvování kurzu jsou studentky a studenti schopni napsat souvislý text v němčině o rozsahu alespoň 250 
slov na jazykové úrovni B2 podle SERR. Jsou schopni identifikovat, opravovat a analyzovat jazykové chyby, které 
se mohou vyskytnout v žákovských písemných pracích na jazykové úrovni A1 – A2. 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

GÖTTERT, Karl-Heinz. Kleine Schreibschule für Studierende. München: Wilhelm Fink Verlag, 2002. ISBN 37-
705-3359-3. 

 

Doporučená: 

SCHNEIDER, Jan Georg a Peter EISENBERG. Duden – richtiges und gutes Deutsch: Wörterbuch der sprachlichen 
Zweifelsfälle. 7. vollst. überarb. Aufl. auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. Mannheim: 
Dudenverlag, 2011. ISBN 978-3-411-04097-1.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktizace literárních textů pro děti a mládež 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, průběžné vypracovávání zadávaných úloh, vypracování seminární práce. 
Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce. 

Garant předmětu Dr. phil. Zdeněk Pecka 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář a koncipuje výuku. 

Vyučující 

Dr.phil. Zdeněk Pecka (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

V centru pozornosti je text jako východisko k nácviku řečových dovedností (poslechu s porozuměním, mluvení, 
psaní – zejména psaní tvořivého a čtení s porozuměním. U literárních textů je navíc pozornost zaměřena na 
jejich funkce estetické. Cílem předmětu je naučit studenty vybírat texty vhodné pro výuku na 1. stupni ZŠ a 
didaktizovat je s ohledem na zvolené cíle výuky. Nedílnou součástí výuky je též dramatizace nedramatických 
textů a práce s texty původně dramatickými. Semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. Text a textová kompetence, čtenářská gramotnost v němčině na úrovni A1 – A2 podle SERR a Profile 
Deutsch 

2. – 3. Didaktické zásady práce s textem s ohledem na zvolený cíl výuky 

4. – 6. Práce s literárním textem ve výuce němčiny 

7. – 8. Dramatizace textu 

9. Práce s dramatickým textem 

10. Text jako východisko k nácviku poslechu s porozuměním 

11. Text jako východisko k nácviku mluvení 

12. Text jako východisko k nácviku psaní – zejména psaní tvořivého  

13. Text jako východisko k nácviku čtení s porozuměním  - strategie čtení. Text jako východisko k nácviku 
pohotových reakcí v různých komunikačních situacích 

 

Výstupy z učení 

Po absolvování předmětu jsou studenti a studentky schopni přiměřeně věku a jazykovým znalostem žáků 
vybírat vhodné texty a didaktizovat je, tedy připravovat pro výuku tak, aby docházelo k postupnému rozvoji 
textové kompetence a čtenářské gramotnosti žáků. Vybrané texty pak budou schopni též dramatizovat.  



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

ENDE, Karin. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Deutsch Lehren Lernen: Fort- und Weiterbildung 
weltweit. München: Klett-Lagenscheidt, 2013. ISBN 978-3-12-606523-8. 

HOLL, Edda. Sprach-Fluss: Theaterübungen für Sprachunterricht und interkulturelles Lernen. Qualifiziert 
Unterrichten. Ismaning: Hueber, 2011. ISBN 978-3-19-141751-2. 

 

Doporučená : 

Aktuální učebnice němčiny pro 1. stupeň ZŠ.  

SCHMÖLZER-EIBINGER, Sabine. Lernen in der Zweitsprache: Grundlagen und Verfahren der Förderung von 
Textkompetenz in mehrsprachigen Klassen. Tübingen: Gunter Narr, 2008. ISBN 9783823363767.  

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme. 2. české vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1425-2. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Kultura a reálie německy mluvících zemí 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, průběžná příprava na výuku, prezentace (ústní, odevzdaná i v písemné formě), 
práce na skupinovém projektu (ústní prezentace a odevzdání v písemné formě). Ověřování znalostí probíhá 
v německém jazyce. 

Garant předmětu Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede přednášku a seminář. Koncipuje výuku. 

Vyučující 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle 

Studující získají základní znalosti o německy mluvících zemích, t. j. o Spolkové republice Německo, Rakousku, 
Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku. Na přednáškách a v seminářích se studující seznámí s oblastmi jako 
politika a politický systém, hospodářství, kultura a společnost (média, struktura obyvatelstva, systém školství 
apod.), přičemž se soustředí na pochopení současného stavu jako výsledku historického vývoje v evropském i 
celosvětovém kontextu. Během přípravy vlastních prezentací a zpracovávání skupinového projektu se 
zorientují v aktuálním politickém, kulturním a hospodářském dění v německy mluvících zemích a získají přehled 
o kvalitních zdrojích informací k výše uvedeným tématům. Své výsledky budou prezentovat a diskutovat 
v seminářích. Přednášky a semináře probíhají v německém jazyce. 

 

Obsah předmětu 

1. – 5. Spolková republika Německo (státní symboly, federalismus, nové a staré spolkové země, 
znovusjednocení Německa, politický systém, hospodářství, školství, obyvatelstvo, média apod.). 

6. – 9. Rakousko (státní symboly, spolkové země, státní smlouva 1955, politický systém, hospodářství, školství, 
obyvatelstvo, média apod.). 

10. – 12. Švýcarsko (státní symboly, kantony, úřední jazyky, politický systém s důrazem na prvky přímé 
demokracie, hospodářství, školství, obyvatelstvo, média apod.). 

13. Lichtenštejnsko, Lucembursko 

 

Výstupy z učení 

Studující se zorientují v obecných principech, na kterých fungují německy mluvící země. Získají pro budoucí 
učitele nezbytný základní přehled o důležitých oblastech společenského a kulturního života těchto zemí, který 
jim bude sloužit jako základ pro další celoživotní sebevzdělávání v těchto oblastech. Vzhledem k povaze 
předmětu je toto vzdělávání pro učitele němčiny jako cizího jazyka absolutní nezbytností. Studující se také 



 

zorientují v aktuálních zdrojích, naučí se je vyhledávat a kriticky analyzovat (např. významné deníky a časopisy, 
oficiální tiskové zprávy, internetové zdroje atd.).  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní 

Der Bund kurz erklärt (aktuelle Version). Dostupné z 
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html [cit. 29.07.2019]. 

Österreich: Zahlen, Daten und Fakten (aktuelle Version). Dostupné z 
https://www.statistik.at/web_de/services/oesterreich_zahlen_daten_fakten/index.html [cit. 29.07.2019]. 

Tatsachen über Deutschland (aktuelle Version). Dostupné z https://www.tatsachen-ueber-
deutschland.de/de/pdf-downloads-e-paper [cit. 29.07.2019]. 

Doporučená  

LUSCHER, Renate. Landeskunde Deutschland. München: Verlag für Deutsch, 2016. ISBN 978-3-19-001741-6. 

RICKERT, Anna-Katharina a Ralf SCHLATTNER. Kultbuch Schweiz: Alles was wir lieben: vom Alphorn bis zum 
Rütlischwur. Köln: Komet, 2013. ISBN 978-3-86941-303-7.  

Německá periodika: Der Spiegel, Deutschland, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit. 

Rakouská periodika: profil, Der Standard.  

Švýcarské periodikum: Neue Zürcher Zeitung.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Specializace – tělesná výchova 

  



 

Certifikáty 

 SPECIALIZACE – TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Technika a 
metodika 
základních 
předmětů tělesné 
výchovy I. 

0p+26c zp. 2 
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Miroslav Krajcigr (50 %) 
3/LS PZ 

Technika a 
metodika základů 
sportovních úpolů 

0+13c zp. 1 
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, 

Ph.D. 
3/LS PZ 

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

0p+26s zp. 1 PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 3/LS PZ 

Technika a 
metodika 
základních 
předmětů tělesné 
výchovy II. 

0p+26c zp. 2 
PhDr. Radek Vobr, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Petra Fišerová (50 %) 
4/ZS PZ 

Technika a 
metodika lyžování 
(kurz) 

6 dní zp. 1 doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 4/ZS PZ 

Technika a 
metodika bruslení  

0+26c zp. 1 PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 4/ZS PZ 

Didaktika výchovy 
ke zdraví 

13p+13s zk 3 
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, 

PhD. 
4/LS PZ 

Technika a 
metodika vodní 
turistiky (kurz) 

5 dní zp. 1 PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 4/LS PZ 

Teorie a metodika 
rytmické 
gymnastiky, tanců 
a základů aerobiku 

0p+26s zp. 2 
PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (30 %) 

Mgr. Petra Fišerová (70 %) 
5/ZS PZ 

Teorie a didaktika 
zdravotní tělesné 
výchovy II. 

13p+13s zk. 4 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (75 %) 
- přednášející 

Mgr. Jana Mikolášková (25 %) 

5/ZS PZ 

Hygiena TV a první 
pomoc 13p+0s zp. 2 

doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, 
Ph.D. (25 %) - přednášející 

Mgr. Jana Mikolášková (75 %) 

5/ZS  

Závěrečná zkouška 0p+0s zk. 0  5/ZS PZ 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technika a metodika základních předmětů tělesné výchovy I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu Op + 26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky Cvičení  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% docházka na předmět, aktivní účast v hodinách, zpracování přípravy na zadané téma, realizace 
metodického výstupu na zadané téma., zápočet 

 

Garant předmětu PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede cvičení 

Vyučující 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. (50 %) 

Mgr. Miroslav Krajcigr (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Technika a metodika běhu (sprint). 
2. Technika a metodika nízkého startu. 
3. Technika a metodika skoku dalekého. 
4. Technika a metodika skoku vysokého. 
5. Technika a metodika hodu kriketovým míčkem. 
6. Technika a metodika štafetových běhů. 
7. Technika a metodika motivovaného vytrvalostního běhu a polovysokého startu. 
8. Hry pro rozvoj rychlosti. 
9. Hry pro rozvoj vytrvalosti. 
10. Hry pro rozvoj koordinačních schopností. 
11. Hry pro rozvoj síly. 
12. Hry pro rozvoj pohyblivosti. 
13. – 14. Organizace atletických soutěží pro děti mladšího školního věku. 

 

Cílem předmětu je prakticky a teoreticky naučit základy a zásady sportovních her s ohledem navedení výuky 
pro specifickou věkovou skupinu. Naučit a rozvinout základní schopnosti a dovednosti ve sportovních hrách. 

 
1. Seznámení s obsahem předmětu sportovní hry. Poučení o bezpečnosti a zásadách při tělesné 

výchově. Seznámení se zápočtovými požadavky. 
Hry a aktivity na rozvoj koordinace, kooperace a fair play. 

2. Hry a aktivity pro rozvoj práce s míče (basketbal, volejbal, fotbal, házená). 
3. Technika a metodika HČJ a HK v basketbale (vedení míče a přihrávky na místě a v pohybu, dvojtakt a 

střelba) včetně základních pravidel. Hra. 
4. Průpravné hry v basketbale. Hra. 
5. Technika a didaktika HČJ a HK ve volejbale (odbíjení obouruč vrchem a spodem – nahrávka a 

přihrávka, odbíjení jednoruč vrchem a spodem – podání ve volejbale) včetně základních pravidel. 
6. Průpravné hry ve volejbale. Hra. 



 

7. Technika a didaktika HČJ a HK  ve fotbalu (vedení míče, nahrávky a střelby na místě a v pohybu) 
včetně základních pravidel. Hra. 

8. Průpravné hry ve fotbale. Hra. 
9. Technika a metodika HČJ a HK ve florbalu (vedení míčku a přihrávky na místě a v pohybu a střelba) 

včetně základních pravidel. Hra. 
10. Průpravné hry ve florbalu. Hra.  
11. Technika a metodika HČJ a HK v házené (vedení míče a přihrávky na místě a v pohybu a střelba) 

včetně základních pravidel. Hra. 
12. Průpravné hry v házené. Hra. 
13. Technika a didaktika pohybových her s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity, 

využití hraček a netradičního náčiní pro cvičení, pohybová tvořivost. 
Organizace soutěže utkání ve vybrané sportovní hře pro děti mladšího školního věku. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Buchtel, J. (2006). Teorie a didaktika volejbalu. Praha, Karolinum. 

Císař, V. (2005). Volejbal. Praha: Grada. 

Čilík, I. (2013). Teória a didaktika atletiky. Banská Bystrica: Belianum. 

Dobrý, I. (1987). Sportovní hry. Praha: SPN. 

Haník, Z., Lehnert, M. (2004). Volejbal 1. Praha, CVS. 

Haník, Z., Lehnert, M. (2008). Volejbal 2. Praha, CVS. 

Hrbková, M. (2001). Vybrané kapitoly z didaktiky atletiky pro učitele 1. stupně ZŠ. Plzeň: ZČU. 

Jeřábek, P. (2008). Atletická příprava: děti a dorost. Praha: Grada. 

Kaplan, A., & Válková, N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia. 

Kaplan, A., Bartůněk, D., & Neuman, J. (2015). Skáčeme, běháme a hrajeme si: na hřišti i pod střechou. 
Praha: Portál. 

Langer, F. (2009). Atletika 1. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Perič, T. (2004). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada. 

Šebrle, Z. (1992). Sportovní a pohybové hry. Č. Budějovice: PF.  

Prukner, V., & Machová, I. (2012). Didaktika atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Táborský, F. (1996). Házená ve škole. Praha: ČSH. 

Valter, L., & Nosek, M. (2007). Vybrané kapitoly z atletiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně. 

Velenský, M. (2004). Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha: Karolinum. 

Velenským, M., et al. (2005). Průpravné hry. Praha: Karolinum. 

Votík, J. (2000). Sportovní příprava mládeže ve fotbalu. Plzeň: ZU. 

Zumr, T. (2019). Kondiční příprava dětí a mládeže: zásobník cviků s moderními pomůckami. Praha: Grada 
Publishing. 

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technika a metodika základů sportovních úpolů 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0+13c 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 

Vedení cvičení. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. (100 %) 

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 aikido, karate a judo v sebeobraně 
Zápočty. 
 
 
 
 
 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
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 
 
Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s  kreditů 1 

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 (min. 80 %), odvedení jedné hodiny s tematikou tradičních nebo nových her + písemné 
odevzdání přípravy na hodinu, zápočtový test 

Garant předmětu PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vyučující i zkoušející 

Vyučující 

PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. (100 %) 

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, VOLEJBALOVÝ 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. BADMINTON – pravidla, nácvik, hra 

7. STOLNÍ TENIS – pravidla, nácvik, hra 

8. SOFTBALL - pravidla, nácvik, hra 

9. FLORBAL – pravidla, nácvik, hra 

10. LAKROS, FRISBEE, SQUASH – Informace 

11. TENIS – pravidla, nácvik, hra  

12. TCHOUKBALL – pravidla, nácvik, hra 

13. ZÁPOČET – pravidla probraných SH - písemný test 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Mazal, F. (2000). Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex.  

 

Doporučená: 

Nevrlý, M. (2000). Karpatské hry. Liberec: Skauting.  

Rovný, M., & Zdeněk, D. (1982). Pohybové hry. Bratislava: SPN.  

Rubáš, K. (1997). Pohybové hry. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity. 

Šebrle, Z. (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 Technika a metodika základních předmětů tělesné výchovy II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% docházka na předmět, aktivní účast v hodinách, zpracování přípravy na zadané téma, realizace 
metodického výstupu na zadané téma, zápočet 

 

Garant předmětu PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vede cvičení 

Vyučující 

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

Mgr. Petra Fišerová (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Gymnastika: 

Náplní předmětu jsou metodické výstupy posluchačů k osvojení metodických řad v akrobacii a cvičení na 
nářadí, zásad záchrany a dopomoci, dále znalost gymnastického názvosloví, znalost základů rytmicko - 
pohybové průpravy, technika cvičení s náčiním. 

1. Seznámení s obsahem předmětu. Seznámení se zápočtovými požadavky, zadání témat jednotlivých 
výstupů. 

        2.     Téma výstupu - cvičení užitá a rovnovážná (švédské lavičky a kladinky). 

        3.     Téma výstupu - cvičení na šplhadlech a žebřinách. 

        4.     Téma výstupu – kotoulová průprava, metodická řada a dopomoc při výuce kotoulu vpřed/vzad. 

        5.     Téma výstupu -  švihadlo (rozcvičení se švihadlem, základní přeskoky, pohybová skladba se švihadlem 

                 na hudební   doprovod). 

        6.     Téma výstupu – zpevňovací a podporová průprava, průprava na stoj na rukou, metodická řada  

                a dopomoc při výuce stoje na rukou. 

        7.     Téma výstupu – přeskok (odrazová průprava, náskok na gymnastický můstek, průprava  

                 na skrčku, metodická řada a dopomoc při výuce skrčky). 

        8.     Téma výstupu – tyč (rozcvičení s tyčí, cvičení s tyčí ve dvojicích, trojicích,  pohybová skladba s tyčí 

                 na hudební   doprovod). 

        9.     Téma výstupu – přemet stranou, průprava, metodická řada a dopomoc při výuce přemetu stranou. 

       10.    Téma výstupu – hrazda (ručkování, komíhání, přešvihy skrčmo vpřed/vzad, svis vznesmo),  

                 metodické řady a dopomoc, postavení a složení hrazdy. 



 

       11.    Téma výstupu – hrazda (svis střemhlav, sešin, výmyk), metodické řady a dopomoc, postavení  

                a složení hrazdy. 

       12.    Téma výstupu – obruč (rozcvičení s obručí, cvičení s obručí ve dvojicích, trojicích,  pohybová skladba  

                 s obručí  na hudební   doprovod). 

       13.    Téma výstupu - přeskok (odrazová průprava, náskok na gymnastický můstek, průprava  

                 na roznožku, metodická řada a dopomoc při výuce roznožky).    Téma výstupu – gymnastický míč 
(rozcvičení s míčem, cvičení s míčem ve dvojicích, trojicích, 

                 pohybová skladba s míčem  na hudební   doprovod). 

Plavání 

1+2 Seznámení s obsahem předmětu a zápočtovými požadavky. Poučení o bezpečnosti v rámci výuky 
plavání.  

3+4 Základy vodního póla. 

5+6 Základy skoků do vody. 

7+8 Základy potápění a podvodního rugby. 

9+10 Možnosti dopomoci unavenému plavci. 

11+12 Záchrana ve vodním prostředí. 

13 Vyhodnocení a zakončení předmětu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Gymnastika: 
Povinná literatura: 
Appelt, K., Horáková, D., & Novotný, L. (1989). Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia. 
Appelt, K., Libra, M., & Stejskalová, I. (2004). Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra. 
Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: UK, Karolinum.  
Krapková, H. (1995). Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve Školní tělesné výchově. 
Olomouc: UP FTK 
Miklánková, L. (2006). Tělesná výchova na 1. stupni základních škol: (základní gymnastika). Olomouc: UP. 
Svatoň, V. (1997). Gymnastika:akrobacie a cvičení na nářadí. Praha:Svoboda 
 
Doporučená literatura: 
Alter, M. J. (1998). Strečink. Praha: Grada. 
Jeřábková, J. (1979). Taneční průprava. Praha:SPN 
Kos, B. (1992). Zábavná cvičení. Praha:Olympia 
Krištofič, J. (2000). Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV. 
Kurková, L. (1987). Tance a hudba. Praha: SPN 
Neuman,J. (2003). Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál. 
Režný, P. (2003). Elementární hudební teorie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 
Skopová,M., & Zítko,M. (2005). Základní gymnastika. Praha: Karolinum. 
Trunečková, E. (1995). Taneční hry. Banská Bystrica: UMB 
 
Plavání: 
Povinná literatura: 
Čechovská ,I., & Miler, T. (2001). Plavání. Praha: Grada.  
Lukášek, M. & Keberlová, M. (2011).  Zdravotní aspekt plavání - bezpečnost - záchrana tonoucího: textová 
opora ke kurzu. Brno: Masarykova univerzita. 
Resch, J., & Kuntner, E., (1997). Jak se neutopit. Olomouc: Hanex. 
Doporučená literatura: 
Giehrl, J., & Hahn, M., (2005). Plavání. České Budějovice: KOPP.  
Hofer, Z. (2000). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum.  
Hoch, M. (1983). Teorie a didaktika plavání. Praha: SPN. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technika a metodika lyžování  - kurz 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 6 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 

zápočet 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí kurzu. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. (100 %) 

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 

Povinná: 
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. 
 
Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technika a metodika bruslení 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26c kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% aktivní účast, splnění zápočtových požadavků, zápočet 

Garant předmětu PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení cvičení 

Vyučující 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. (100 %) 

 

Stručná anotace předmětu 

1. rozdělení do skupin, zásady bezpečnosti při výuce bruslení, seznámení s obsahem předmětu a zápočtovými 
požadavky   

2+3. nácvik stability na bruslích, nácvik jízdy vpřed, překládání vpřed  

4. zdokonalování jízdy vpřed, brždění, změny směru  

5+6. rozvoj odrazové síly na bruslích, rozvoj rychlosti   

7+8. nácvik jízdy vzad, překládání vzad  

9+10. nácvik brždění z jízdy vzad, nácvik obrátek  

11+12. kontrolní měření rychlosti (3 kola), zdokonalování jednotlivých technických prvků  

13+14. seznámení s hokejovou výstrojí, nácvik vedení puku  

15+16. nácvik HČJ (přihrávání na krátkou a střední vzdálenost, zpracování puku)  

17+18. nácvik HČJ (přihrávání na dlouhou vzdálenost, vzduchem, obsazování hráče s pukem, bez puku, 
odebírání puku, situace 1-1 ), hra  

19+2O. hry na rozvoj obratnosti na ledě  

21+22. základy krasobruslení  

23+24. základy rychlostních bruslařských disciplín  

25+26. plnění zápočtových požadavků 

 

 

  
 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Bukač, L, & Dovalil, J. (1990). Lední hokej. Praha: Olympia.  

Dědič, J. (1985). Krasobruslení. Praha: Olympia.  

Hrázská, G. (2006). Krasobruslení: škola bruslení, choreografie, pravidla, vybavení, trénink. Praha: Grada.  

Kostka, V. et al.(1986). Teorie a didaktika ledního hokeje. Praha: SPN.  

Šafařík, V. et al.(1985). Teorie a metodika bruslení. Praha: SPN.  

 

Doporučená literatura není definována. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika výchovy ke zdraví 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast ve výuce a seminářích. Zpracování seminární práce. Úspěšné absolvování zkoušky. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Přednášky: 
1. Zdraví a kvalita života. Determinanty zdraví, Zdravotní gramotnost. 
2. Implementace problematiky zdraví do kurikula základního vzdělávání. Podpora zdraví ve školním 
vzdělávacím programu. Problematika zdraví v obecné části a podpůrných částech dokumentu. Problematika 
zdraví v obsahové části. 
3. Přehled klíčových kompetencí a souvislostí s realizací výchovy ke zdraví. Kompetence k učení. Kompetence 
k řešení problémů. Kompetence komunikativní. Kompetence sociální a personální. Kompetence občanské. 
Kompetence pracovní. 
4. Příprava učitele na výuku výchovy ke zdraví. Plánování výuky. Stanovení výukových cílů. Motivace ve výuce 
výchovy ke zdraví. Organizační formy výuky výchovy ke zdraví. Volba výukových metod ve výchově ke zdraví. 
Hodnocení ve výchově ke zdraví. 
5. Výchova ke zdraví do školního vzdělávacího programu (ŠVP). Začlenění vzdělávacího obsahu výchovy ke 
zdraví do učebního plánu školy. 
6. Název vyučovacího předmětu a jeho zařazení do učebního plánu. Charakteristika vyučovacího předmětu 
Výchova ke zdraví. Výchova ke zdraví a průřezová témata. 
7. Očekávané výstupy v upravené verzi RVP ZV platné od 1. 9. 2013. Návrh rozvržení tematických okruhů 
učiva do jednotlivých ročníků. Náměty na konkretizaci očekávaných výstupů učivem pro 6. ročník. Náměty na 
konkretizaci očekávaných výstupů učivem pro 7. ročník. Náměty na konkretizaci očekávaných výstupů učivem 
pro 8. ročník. 
8. Škola – místo bezpečí a jistoty. Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole dle platné legislativy. Předcházení 
rizikům ve škole. Poučení žáků. Dozor nad žáky. 
9. Úrazy žáků. Evidence úrazů žáků. Odpovědnost za škodu při úrazech žáků. První pomoc a ošetření. 
Kontrolní činnost. 
10. Rizikové faktory ovlivňující zdraví – návykové látky. 
11. Autenticita učitele. Verbální projev. 
12., 13. Shrnutí učiva, prezentace seminární práce, rozbor a diskuse jednotlivých témat a hodnocení 
zpracování seminárních prací. 
 
 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Čeledová, L., & Čevela, R. (2010). Výchova ke zdraví – vybrané kapitoly. Praha: Grada. 

Krejčí, M., & Bäumeltová, M. (1999). Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České 
Budějovice: INCA.  

Hrčka, J., & Drdácká, B. (1992). Rekreačná a telesná výchova a šport. Bratislava: SPN.  

Mužík, L., & Krejčí, M. (1997). Tělesná výchova a zdraví. Hanex, Olomouc.  

Krejčí, M., & Baumeltová, M. (2001). Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: JU.  

Kubátová, D., &Machová, J. (2009). Výchova ke zdraví. Praha: Grada. 

www. vup. cz Rámcový vzdělávací program 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technika a metodika vodní turistiky 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky kurz 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

100% účast v kurzovní výuce, splnění zápočtových požadavků 

Garant předmětu PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede kurz 

Vyučující 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D. (100 %) 

 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prakticky a teoreticky se naučit základy kanoistiky na proudící vodě: 
1. den: Základy bezpečnosti na proudící vodě a pohyb ve vodním prostředí. 
2. den: Nácvik jízdy na C1 a C2. 
3. den: Nácvik jízdy na K1, nácvik záchrany v proudící vodě. 
4. den: Nácvik jízdy v proudu, způsoby překonávání obtížných míst. 
5. den: Plnění zápočtových požadavků. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Bílý, M., Kračmar, B., & Novotný, P., (2001). Kanoistika.  Praha: Grada. 
Doležal,T., Kodeš, J., & Vambera, J., (1983). Kanoistika a vodní turistika.  Praha: Univerzita Karlova. 
Doporučená literatura: 
Doležal, T., (1991). Základy kanoistiky a vodní turistiky.  Praha: Univerzita Karlova. 
Nováková, S., (2011).  Vodní turistika: textová opora ke kurzu. 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 Teorie a metodika rytmické gymnastiky, tanců a základů aerobiku 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: splnění předmětu DTV1 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% aktivní účast ve výuce. Vytvoření, secvičení a předvedení pohybové skladby na hudební doprovod (4 
různé tvary, nástup a odchod, začátek a konec). Sestavení vlastní choreografie aerobiku, její písemný záznam 
a předvedení na hudební doprovod. Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení semináře 

Vyučující 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (30 %), Mgr. Petra Fišerová (70 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit se v praxi se základními hudebně pohybovými vztahy, s jejich využitím v hodinách 
TV, nejen jako prostředku rozvoje kreativity, hudebnosti, rytmizace, estetiky a koordinace pohybů, ale také jako 
prostředku zvyšování zdravotně orientované zdatnosti. 

 

     1. Seznámení s plánem a s požadavky předmětu.  Uplatnění hudebního doprovodu ve výuce tělesné 
výchovy.  

     2. Základní hudebně pohybové vztahy. Rytmické motivy, možnosti rytmizace cvičení.  

     3. Základy lidových tanců. 

     4. Základy country tanců. 

    5. Základy moderních tanců. 

    6. Základní druhy aerobiku, charakteristika a základní prvky nízkého a vysokého aerobiku. 

     7. Procvičování základních kroků nízkého a vysokého aerobiku s hudebním doprovodem. 

     8. Hudebně pohybové vztahy v aerobiku. Komunikace v aerobiku. Metody výuky v aerobiku. 

     9. Aerobik s dětmi, skladba lekce dětského aerobiku. Využití aerobiku v hodinách TV. 

   10. Základní posilovací, vyrovnávací a protahovací cviky, možnosti jejich rytmizace a fázování v návaznosti na    

          hudební doprovod. 

   11. Příprava zápočtových požadavků. 

   12. Příprava zápočtových požadavků. 

   13. Příprava zápočtových požadavků. 

 

 



 

 Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Krapková, H. (1995). Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve Školní tělesné výchově. 
Olomouc: UP FTK 

Doporučená: 

Alter, M. J. (1998). Strečink. 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.  

Jeřábková, J. (1979). Taneční průprava. Praha:SPN 

Kos, B. (1980). Kondiční gymnastika. Praha: SPN 

Krapková, 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 

Macáková, M. (2001). Aerobik. Praha: Grada. 

Režný, P. (2003). Elementární hudební teorie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 

Skopová, M. & Beránková, J. (2008). Aerobik: kompletní průvodce. Praha: Grada.  

Toufarová, H. (2001). Aerobik s dětmi. Olomouc: HANEX. 

Trunečková, E. (1995). Taneční hry. Banská Bystrica: UMB 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie a didaktika zdravotní tělesné výchovy II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 4 

Prerekvizity Teorie a didaktika zdravotní tělesné výchovy I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ověření studijních výsledků – zápočet: 80% docházka na předmět, příprava na praktické semináře, 
zpracování seminární práce – písemná příprava na didaktický výstup, didaktický výstup na celou vyučovací 
jednotku. 

Další ověření studijních výsledků – zkouška ústní. 

Garant předmětu PhDr. Renata Malátová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

PhDr. Renata Malátová (75 %), Ph.D., Mgr. Jana Mikolášková (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky. 
1. P – Definice zdraví, ontogeneze člověka se vztahem k ZTV.  
S – Rozdělení témat didaktických výstupů. Seznámení s požadavky na zpracování seminární práce a 
didaktického výstupu. 
2. P- Pohybová aktivita v primární prevenci.  
S – Didaktický výstup. 
3. P – Oslabení kardiovaskulárního systému. ZTV při tomto oslabení. 
S - Didaktický výstup. 
4. P - Oslabení dýchacího systému. ZTV při tomto oslabení. 
S - Didaktický výstup. 
5. P - Oslabení gastrointestinální. ZTV při tomto oslabení. 
S - Didaktický výstup. 
6. P - Gynekologická oslabení. ZTV při tomto oslabení. 
S - Didaktický výstup. 
7. P - Oslabení endokrinologická a metabolická. ZTV při tomto oslabení. 
S - Didaktický výstup. 
8. P – Oslabení nervová a neuropsychická. ZTV při tomto oslabení. 
S - Didaktický výstup. 
9. P - Oslabení smyslová. ZTV při tomto oslabení. 
S - Didaktický výstup. 
10. P - Zdravotní TV starších osob (charakteristika věku, zdravotní problematika). 
S - Didaktický výstup. 
11. P - Relaxace, formy relaxace, relaxační cvičení. 
S - Didaktický výstup. 
12. P- Oslabení v důsledku onkologických onemocnění. ZTV při tomto oslabení. 
S - Didaktický výstup. 
13. P - Využití cvičebních pomůcek v zdravotní TV. 
S - Didaktický výstup. 
Shrnutí probraného učiva - Didaktický výstup. Udělení zápočtů. 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

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

Doporučená literatura: 
Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení. Praha: Grada. 
Čermák, J., Chválová, O., Botlíková, V., & Dvořáková, H. (2000). Záda už mě nebolí. Praha: Jan Vašut. 
Dobeš, M., & Dobešová, P. (2006). Základy zdravotního cvičení. Valašské Meziříčí: Colora. 
Dostálová, I., & Miklánková, L. (2005). Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hygiena TV a první pomoc 

Typ předmětu Povinný dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast ve výuce. Ověření studijních výsledků formou zápočtového písemného testu s požadovanou 
úspěšností 75 %. 

Garant předmětu doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Jana Mikolášková (75 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout informace týkající se platné legislativy k tématu hygieny, první pomoci, 
bezpečnosti práce a zajištění ochrany zdraví ve školní i mimoškolní praxi. Náplní blokového cvičení vedeného 
zkušeným zdravotníkem je praktický nácvik laické první pomoci.  

Přednášky 

1.-2. Úvod do problematiky, základní pojmy. Hygiena, aktuální legislativa (výběrově dle zaměření studentů). 
Úvod do epidemiologie, častá onemocnění u dětí a dospívajících, imunita. Výživa, výživová doporučení pro 
děti, dospívající a dospělé. 

3.-4. Ochrana zdraví, aktuální legislativa (výběrově dle zaměření studentů). Zodpovědnost učitele v průběhu 
výuky, při úrazu žáků, při soutěžích, výletech, výuce plavání, kurzech. Hygienické požadavky na prostory pro 
vzdělávání a výchovu dětí, dospívajících a dospělých.   

5.-6. Laická první pomoc: aktivace ZZS, život zachraňující úkony, neodkladná resuscitace. 

7.-8. Úrazové a neúrazové naléhavé stavy, nebezpečí vyplývající z prostředí a rekreačních aktivit, nebezpečí a 
úskalí dětského věku a náhlé příhody u dětí. 

9.-10. Ochrana člověka za mimořádných událostí – základní pojmy, varování před nebezpečím, jak se zachovat 
při vzniku mimořádné situace. Možnosti využití projektů HZS ČR ve školní praxi. 

11.-12. Příklady mimořádných situací (zejména požár v budově, dopravní nehoda, hromadné neštěstí, 
povodeň). Dopravní nehoda a dopravní výchova pro děti školního věku. Možnosti využití projektů BESIPu, 
Policie ČR ve školní praxi. Blokové cvičení. Praktický nácvik laické první pomoci 

13. Opakování. Test. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Hrušková, M., & Gutvirth, J. (2010). První pomoc (nejen) pro školní praxi., České Budějovice: JU v Českých  
Budějovicích. 
Srnský, P. (2010). První pomoc u dětí. Praha: Grada. 
 
Videa k jednotlivým tématům první pomoci: elektronický studijní portál eAMOS (vytvořeno v rámci projektu  



 

FRVŠ č. 1175/2010, vhodné i pro studenty tohoto předmětu) 
www.zachranny-kruh.cz, http://www.policie.cz/web-prevence.aspx, http://www.hzscr.cz/clanek/pomoc- 
skolam-pomoc-skolam.aspx,  
http://www.bozpinfo.cz/, http://www.e-bozp.cz/ 
 
Doporučená literatura: 
Školský zákon č. 317 / 2008 Sb.  
Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.,  
Nařízení vlády, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé  
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků č. 75/2005 Sb. 
Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, č. 320 / 2010 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských  
zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22.12.2005) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

http://www.hzscr.cz/clanek/pomoc-


 

Specializace Hudební výchova 
  



 

Certifikát 

 SPECIALIZACE – HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Dějiny populární 
hudby a jazzu 

13p+13s zp. 2 Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 3/LS PZ 

Hudební 
pedagogika 

26p+0s ZÚ 2 PaedDr. Jan Holec, Ph.D. (30%),  

Mgr. Lucie Křenková 

3 /LS PZ 

Dějiny hudby I. 26p+0s ZÚ 2 doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 4/ZS PZ 

Harmonie pro 
praxi 

13p+13s zp. 2 doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 4/ZS PZ 

Dějiny hudby II. 26p+0s ZÚ 2 Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 4/LS PZ 

Improvizace 
doprovodů lidové 
písně 

0p+13c Zpr 2 doc. Mgr. František Hudeček (50 %), 
Mgr. Dinara Suleymanová (50 %) 

4/LS PZ 

Dějiny hudby III. 26p+0s ZÚ 2 Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 5/ZS PZ 

Intonace  0p+26c zp. 2 doc. Mgr. František Hudeček 5/ZS PZ 

Řízení sboru  0p+26c zp. 2 Mgr. Elvira Gadžijeva 5/ZS PZ 

Řízení sboru v 
praxi 

0p+13s zp. 2 Mgr. Elvira Gadžijeva 5/ZS PZ 

Závěrečná zkouška 0p+0s zk. 0  5/ZS PZ 

celkem   20    

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Specializaci si student volí jako celek, po jejímž absolvování dostane certifikát k diplomu o absolvované 
specializaci. 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny populární hudby a jazzu 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na přednáškách a seminářích, diskuse nad zadanými tématy (např. na základě samostatné četby 
článků z dobových hudebních periodik). 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Terminologický úvod, nástin vývoje nonartificiální hudby do přelomu 19. a 20. století (problém pojmu 
"populární hudba" a možné terminologické alternativy, hudba v non-estetických souvislostech, vznik moderní 
populární hudby v kontextu měšťanské společnosti) 
2. Afroamerický folklór jako východisko hudby jazzového okruhu (historické souvislosti, nosné hudební 
principy afroamerického folklóru, work song, holler, spirituál, blues) 
3. Vznik jazzu a jeho rané vývojové fáze (ragtime, New Orleans, souvislosti s masmédii, hot dance music 20. 
let a nová jazzová centra) 
4. Swing jako globálně populární jazzový styl, bebop (vznik a rozšíření swingové hudby, souvislosti s 
proměnou médií, kritické postoje vůči komerčnímu swingu, nástup bebopu, čelní představitelé) 
5. Poválečný vývoj jazzové hudby (cool jazz, hard bop, synkretické směry a experimenty 60. let - free jazz, jazz 
rock, přesahy do sféry artificiální hudby, bossa nova, nástin vývoje do současnosti) 
6. Počátky rocku, raný vývoj (kulturně-historické souvislosti, rhythm & blues, souvislosti s country & western, 
rock'n'roll v 50. letech, čelní představitelé, vývoj médií) 
7. Rock v 50. a 60. letech (rozšíření sféry rockové hudby, synkreze s jinými styly, soul, surfové skupiny, 
americká scéna, britská vlna počátku 60. let, interpreti a proměny stylu v 60. letech) 
8. Rock v 70. a 80. letech (proměny technologií a kulturně-historických souvislostí, čelní představitelé 70. a 
80. let, glam rock, punk, nástup "nové vlny", konfrontace s taneční hudbou) 
9. Nástin současných trendů populární hudby  
10. Moderní populární hudba v meziválečném Československu (kulturně-historické souvislosti a východiska, 
významné osobnosti a trendy meziválečného období - opereta a salonní repertoár, trampská píseň, Karel 
Hašler) 
11. Český jazz a swing do roku 1948 (předpoklady a vývoj jazzové hudby v českém prostředí, významní 
představitelé, nástup swingu, problémy období protektorátu) 
12. Český jazz po roce 1948 (poúnorové názory na populární hudbu, problémy jazzové scény, oživení na konci 
50. let, vývoj do současnosti) 
13. Český rock do roku 1968 (počátky rockové hudby v našem prostředí, konflikty s komunistickým režimem, 
oživení české rockové scény v 60. letech), Český rock a populární hudba v 70.-80. letech (zlom po roce 1968, 
český rock a folk v kontextu oficiální kulturní politiky, undergroundové hnutí) 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura není definována. 

Doporučená literatura: 

CAFOUREK, Ivan; POLEDŇÁK, Ivan. Sondy do popu a rocku. Praha: H & H, 1992 

DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma jazzu. Praha: Mladá fronta, 1990. 

DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918-1978. Praha: Mladá fronta, 1987. 

DORŮŽKA, Lubomír. Český jazz mezi tanky a klíči 1968-1989. Praha: Torst, 2002. 

DORŮŽKA, Lubomír; POLEDŇÁK, Ivan. Československý jazz - minulost a přítomnost. Praha: Supraphon, 1967. 

FORDHAM, John. Jazz. Praha: Slovart, 1996. 

MATZNER, Antonín; POLEDŇÁK, Ivan; WASSERBERGER, Igor a kolektiv. Encyklopedie jazzu a moderní 
populární hudby  

 - část věcná. Praha: Supraphon, 1983. 

 - část jmenná - světová scéna A-K. Praha: Supraphon, 1986. 

 - část jmenná - světová scéna L-Ž. Praha: Supraphon, 1987. 

 - část jmenná - československá scéna. Praha: Supraphon, 1990. 

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu 19 a 20. století (do roku 1918). Praha: Academia, 1998. 

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 - 1968). Praha: Academia, 1998. 

LINDAUR, Vojtěch; KONRÁD, Ondřej. Bigbít. Praha: Torst, 2001. 

WEISS, Tomáš (ed.). Beaty, bigbeaty, breakbeaty (průvodce moderní hudbou 90. let). Praha: 
MaťaDharmaGaia, 1998. 

BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 

KERNFELD, Barry (ed.). The new Grove Dictionary of Jazz. New York-London: Grove's Dictionaries 
Inc.Macmillan, 2002. 

TYRELL, John; SADIE, Stanley (ed.). The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební pedagogika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška 

Garant předmětu PaedDr. Jan Holec, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející (30%) 

Vyučující 

PaedDr. Jan Holec, Ph.D. (30%), Mgr. Lucie Křenková (70 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Hudební pedagogika jako vědní obor, její obsah, výzkumné záměry 

2. Hudební kultura a místo hudebního vzdělávání v ní 

3. Pedagogická dimenze hudby, její estetické a společenské funkce, závěry pro hudebně výchovnou praxi 

4. Zákonitosti hudebně výchovného procesu 

5. Principy účinných koncepcí všeobecné hudební výchovy 

6. Vývojové tendence hudební výchovy ve světové i naší historii 

7. Podstata různých užívaných intonačních metod 

8. Orffův Schulwerk a jeho česká adaptace 

9. Maďarský hudebně výchovný systém Zoltána Kodálye 

10. Charakteristika hudebně výchovného systému D. B. Kabalevského 

11. Systém Edgara Willemse 

12. Systém Maurice Martenota 

13. Systém M. Cazabo - Cone 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Daniel, L., Metodika hudební výchovy. Montanex, s.r.o. Ostrava 1992.  

Hurník, I. - Eben, P., Česká Orffova škola. Praha, Supraphon, 1969.  

Sedlák, F., Didaktika HV pro II. st. ZŠ. Praha, SPN, 1980. 

On-line katalogy knihoven  

 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny hudby I.  

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška ústní Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže formou ústní zkoušky základní přehled o hudební historii vymezeného období.  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Antické kořeny evropské hudby  
2. Gregoriánský chorál  
3. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu  
4. Světský zpěv v období středověku  
5. Vícehlas do začátku 15. století  
6. Česká hudba období středověku  
7. Vokální hudba vrcholné renesance (dobové kulturně-historické souvislosti, hlavní formy duchovní a světské 
vokální polyfonie, franko-vlámská škola)  
8. Vokální hudba vrcholné renesance - pokračování (Palestrina, benátská škola, vokální hudba 
protestantských oblastí) 
9. Instrumentální hudba vrcholné renesance, česká hudba období renesance  
10. Opera v období baroka  
11. Oratorium a chrámová hudba v období baroka  
12. Instrumentální hudba v období baroka  
13. Slohová syntéza v díle J.S. Bacha a G.F. Händela, Česká hudba v období baroka 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001. 

 

Doporučená literatura: 

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974. 

ČERNÝ, Jaromír et al. Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530). Praha: KLP 2005.  

FUKAČ, Jiří; VYSLOUŽIL, Jiří (ed). Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. 

LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989. 

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 

KÜHN, Clemens. Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen. Kassel: Bärenreiter 1998. 



 

BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 

TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Harmonie pro praxi   

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Hudební výchova 1 (Hudební teorie) 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet  Forma výuky Přednáška a seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže v písemném testu, že ovládá nauku o harmonii v rozsahu probírané látky.  

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Stupnice, intervaly, akordy, melodie 
2. Harmonie a tónina 
3. Hlavní kvintakordy v dur a moll 
4. Čtyřhlasá úprava hlavních kvintakordů 
5. Kadence 
6. Číslovaný bas 
7. Volné spoje  
8. Harmonizace melodie hlavními kvintakordy 

9. –„-  
10. Vedlejší kvintakordy v dur 
11. –„-  

12. Vedlejší kvintakordy v moll 
13. Sekvence Závěry 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Bärenreiter, 2000. 

 

Doporučená literatura: 

TICHÝ, Jan. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: AMU, 2011. 

JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: Supraphon 1982.  

 

 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny hudby II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška ústní Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže formou ústní zkoušky základní přehled o hudební historii vymezeného období. 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Hudební klasicismus - vznik a raný vývoj  
2. Vrcholný klasicismus, W. A. Mozart  
3. Dovršení slohu v díle L. van Beethovena  
4. Čeští skladatelé období klasicismu  
5. Hudební vyjadřování romantismu, periodizace, myšlenkové a estetické souvislosti 
6. Hudební formy raného romantismu - romantická píseň a klavírní tvorba  
7. Symfonická hudba raného a vrcholného romantismu (proměny symfonické hudby po Beethovenovi, 
programní symfonie, F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy, H. Berlioz) 
8. Symfonická hudba raného a vrcholného romantismu - pokračování (koncertní předehra a symfonická 
báseň, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt, klasicko-romantická syntéza J. Brahmse, otázky programní a 
absolutní hudby) 
9. Romantická opera v Německu a Francii, Wagnerova operní reforma  
10. Opera v Itálii 19. století (rossinisté, G. Verdi) 
11. Česká hudba 19. století (specifika vývoje české hudby, B. Smetana) 
12. Česká hudba 19. století - pokračování (A. Dvořák, Z. Fibich) 
13. Ruská hudba 19. století; hudba přelomu 19. a 20. století (impresionismus), Hudba přelomu 19. a 20. 
století (veristická opera, A. Bruckner, G. Mahler, R. Strauss) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 ČERNUŠÁK, Gracian:. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.  

 SMOLKA, Jaroslav a kolektiv:. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001.  

  Navrátil, Miloš:. Dějiny hudby. Přehled evropských dějin hudby. Ostrava 1996.  

  TROJAN, Jan:. Dějiny opery. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001.  

  BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.):. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-
Stuttgart: Bärenreiter-Metzler, 1994-2004.  

  MICHELS, Ulrich:. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.  



 

  LÉBL, Vladimír a kolektiv:. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989.  

  NAVRÁTIL, Miloš.:. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993.  

  REGLER-BELLINGER, Brigitte; SCHENCK, Wolfgang; WINKING, Hans:. Opera ( velká encyklopedie). 
Praha: Mladá fronta, 1996.  

  FUKAČ, Jiří; VYSLOUŽIL, Jiří (ed):. Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997.  

 SCHNIERER, Miloš:. Soudobá hudba 20. století. České Budějovice: Jihočeská universita, 1999.  

  TYRRELL, John; SADIE, Stanley:. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 
2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Improvizace doprovodů lidové písně 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška praktická Forma výuky  cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných praktických cvičení k zápočtu. 

Garant předmětu  doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček (50 %) 

Mgr. Dinara Suleymanová (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Kadence v dur, moll ve všech polohách a tóninách. Přísné a volné spojování akordů. Řetězy, včetně 
transpozic. Klavírní stylizace. Podle potřeby hra z listu. 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Popovič, Mikuláš. Teoretické aspekty klavírní improvizace. Ústí n. Labem: UJEP, 1994. 

Popovič, Mikuláš. Harmonický materiál k doprovodu lidové písně. Praha: SPN, 1986. 

Šolc, Milan. Tajemství akordových značek. Praha: Supraphon, 1989. 

Vránek, Tomáš. Anatomie improvizace. České Budějovice: JČU, 1996. 

Národní zpěvník + učebnice HV pro ZŠ 

Doporučená literatura: 

Já, písnička 

Popovič, Mikuláš. K pojetí improvizace klavírního doprovodu lidové písně na pedagogických fakultách. Praha: 
UK, 1988 

Velebný, Karel. Jazzová praktika. Praha: Panton, 1967. 

Zenkl, Luděk. ABC hudební nauky. Praha: Supraphon, 1991. 

Pro pokročilejší: Dvořák, Milan. Jazzové klavírní etudy 1-2. Praha: Bärenreiter, 2003, 2005. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny hudby III. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška ústní Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže formou ústní zkoušky základní přehled o hudební historii 20. století. Před vlastní zkouškou 
absolvuje poslechový test, jehož smyslem je identifikovat vybrané konkrétní skladby, nebo obecně určit typ 
dané hudby. 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

1. Estetická a myšlenková východiska hudby 20. století, zakladatelé hudby 20. století 

2. Paříž jako hudební centrum 1. poloviny 20. století (E. Satie, Pařížská šestka, Arthur Honegger) 

3. Tvorba Igora Stravinského jako osobitá syntéza kompozičních směrů 20. století 

4. Neofolklorismus ve střední a východní Evropě 

5. Sovětská hudba 1. poloviny 20. století 

6. Americká hudba 1. poloviny 20. století 

7. Německá hudba 1. poloviny 20. století, II. vídeňská škola (Nová věcnost, Paul Hindemith, expresionismus, 
principy dodekafonie, Arnold Schönberg) 

8. II. vídeňská škola - pokračování (Alban Berg, Anton Webern) 

9. Zakladatelé české hudby 20. století (Vítězslav Novák, Josef Suk) 

10. Zakladatelé české hudby 20. století - pokračování (Leoš Janáček, Bohuslav Martinů) 

11. Druhá generace moderny v české hudbě 20. století, tvorba německých skladatelů v meziválečném 
Československu 

12. Situace po 2. světové válce, serialismus, elektronická a elektroakustická hudba 

13. Aleatorika; osobité kompoziční techniky (Olivier Messiaen, John Cage), Minimalismus, polystylová hudba, 
otázky postmoderny 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. 

SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001. 

 



 

Doporučená literatura: 

FUKAČ, Jiří; VYSLOUŽIL, Jiří (ed). Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. 

KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 

LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989. 

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 

REGLER-BELLINGER, Brigitte; SCHENCK, Wolfgang; WINKING, Hans: Opera (velká encyklopedie). Praha: Mladá 
fronta, 1996. 

BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 

TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Intonace 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky  cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných praktických cvičení k zápočtu z publikace Vladimíra Poše: Nová 
intonace, rytmus, sluchová analýza 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Rozvoj hlasových, sluchových a rytmických dispozic. Tonální metoda. Látka z učebnice po dominantní 
septakordy, tj. kvintakord dur, moll, zmenšený, zvětšený, včetně obratů. Intonační a rytmická solfeggia. Cílem 
je čistota zpěvu, rozvoj harmonického slyšení a myšlení, včetně dvojhlasu. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Poš, Vladimír: Nová intonace, rytmus, sluchová výchova. Jc Audio, Netolice 1998. 

 

Doporučená literatura: 

Doležil, Metod: Intonace (rytmická cvičení) 

Kofroň, Jaroslav: Učebnice intonace a rytmu, Supraphon 1990. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Řízení sboru 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26c kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu  Mgr. Elvira Gadžijeva 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Elvira Gadžijeva (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Integrální disciplína navazuje na intonaci, sluchovou analýzu, hlasovou výchovu, rozšiřuje dějiny hudby, 
estetiku. Zabývá se taktovací technikou s cílem technicky správně vést a dirigovat pěvecký sbor. 

Připraví a realizuje rozezpívání - v chromatických postupech doprovází cvičení na nástroj. Aplikuje metodické 
postupy při nácviku sborových skladeb. Diriguje a zpívá českou hymnu. Prokáže znalost zvládnutí taktovacích 
schémat na vybraných ukázkách. 

1. Úvod do problematiky, literatura, požadavky 
2. Typy sborů, hlasová diagnostika, zařazování do hlasových skupin 
3. Základní taktovací schéma, avízo, závěry 
4. Zvláštnosti dirigování šestidobých taktů 
5. Dirigování podřazených dob u všech taktů 
6. Slučování taktů a dob, polouzávěr 
7. Césura, dva druhy fermat 
8. Dirigování skladeb začínajících na jiné než na první době (česká hymna) 
9. - 10. Metodické postupy nácviku vícehlasu (Antologie sborového zpěvu) 
11. Kánony a imitace - základy polyfonie na příkladech 
12. – 13.Praktická cvičení v návaznosti na probrané učivo (Antologie sborového zpěvu) 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

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

Brož, Jaroslav – Kaňák, Zdeněk: Základy dirigování, Panton 1982 

Doporučená literatura:   

Jeremiáš, Otakar: Praktické pokyny k dirigování, Panton 1959 

 

 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Řízení sboru v praxi 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Absolvovaný předmět Řízení sboru 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky  seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných aktivních výstupů v praxi. 

Garant předmětu  Mgr. Elvira Gadžijeva 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Elvira Gadžijeva (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Integrální disciplína, která sumarizuje poznatky z bakalářského studia z předmětů Řízení sboru, Intonace, 
Hlasová výchova a Hra na nástroj a přenáší je do vlastní praxe. Student se ocitá ve dvojí roli, a to jako 
sbormistr dětského sboru a též jako korepetitor sboru. Náplní předmětu je samostatná příprava zadaných 
skladeb, jejich nastudování a posléze vlastní realizace se sborem pod dohledem mentora. 

Nácvik je veden v rovině jednohlasu, kultivovaně, v intonační čistotě zpěvu i ve vzájemném secvičení 
v kolektivu dětí. Postupné zařazování dvojhlasu, případně i vícehlasu. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

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

Brož, Jaroslav – Kaňák, Zdeněk: Základy dirigování, Panton 1982 

Doporučená literatura:   

Jeremiáš, Otakar: Praktické pokyny k dirigování, Panton 1959 

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

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



 

 

Specializace – Výtvarná výchova  



 

Certifikát 

 SPECIALIZACE – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./se
m. 

Typ 
předm. 

Studijní tvorba v 
plenéru 

0p+26s zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 3/LS PZ 

Experimentální 
výtvarné činnosti 
na 1. stupni ZŠ 

0p+26s zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 3/LS PZ 

Výtvarná kultura – 
exkurse I 

0p+26s zp. 2 Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 4/ZS PZ 

Plošná tvorba - 
základy grafických 
technik 

0p+26s zp. 2 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 4/ZS PZ 

Intermediální 
tvorba - galerijní 
pedagogika 

0p+26s zp. 2 PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 4/LS PZ 

Environmentální 
tvorba v plenéru 

5 dní zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 4/LS PZ 

Moderní 
architektura 

0p+13s zp. 1 Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 5/ZS PZ 

Prostorová tvorba 
- základy keramiky 

0p+26s zp. 2 Mgr. Olga Divišová 5/ZS PZ 

Základy fotografie 0p+26s zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 5/ZS PZ 

Výtvarná kultura – 
exkurse II 

0p+13s zp. 1 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 5/ZS PZ 

Autorská tvorba v 
ateliéru 

0p+26s zp. 2 Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 5/ZS PZ 

Závěrečná zkouška 0p+0s zk. 0  5/ZS PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Studijní tvorba v plenéru 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- aktivní účast na semináři 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Pětidenní kurz zaměřený na rozvoj základních zobrazovacích dovedností v rámci studijní tvorby v plenéru. 
Náplní semináře je postupné seznamování posluchačů s tradičními výtvarnými postupy a metodami kresby 
a malby v terénu a jejich soustavný a průběžně korigovaný praktický nácvik. Nedílnou součástí kurzu jsou 
teoretické vstupy, uvádějící posluchače do širokého námětového spektra, které současné prostředí přírodní 
a kulturní krajiny nabízí. 

 

Náplň kurzu: 

1. Praktické uvedení do základních zobrazovacích postupů a metod v krajinném prostředí. 
2. Výběr námětu a motivu pro studijní tvorbu v krajině. 

3. Výtvarná práce s terénním reliéfem, prostorem a krajinnými plány. 

4. Komponování krajinného námětu, výtvarná práce s dominantou a jejím okolím. 

5. Kresba architektury, uvedení do práce s lineární perspektivou v prostředí městské / venkovské krajiny. 

6. Malba a kresba přírodních detailů. 

7. Individualizace výtvarného výrazu v rámci zobrazování krajiny. 

8. Závěrečné hodnocení souboru studijních kreseb a maleb. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
BELL, Julian. Zrcadlo světa: nové dějiny umění. Praha: Argo, 2010. ISBN 9788025702802. 
BENDER, Barbara. Time and Landscape. Current Anthropology. Chicago: The University of Chicago Press, 
August/October 2002, Vol. 43, No. S4, Special Issue Repertoires of Timekeeping in Anthropology, s. 103–112. 
ISSN 1537-5382. 
HRON, Josef. Jak malovat krajinu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 



 

ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2018. 200 s. ISBN 978-80-904268-5-6. 
 
Doporučená literatura: 
ANDREWS, Malcolm. Landscape and Western Art. OUP Oxford. 1999. ISBN-10: 0192842331.  
BÜTTNER, Nils a Russell STOCKMAN. Landscape Painting: a History. New York: Abbeville Press Publishers, 
2006. ISBN 978-0-7892-0902-3. 
NAVRÁTIL, Ondřej. Zelené ostrovy: české umění ve věku environmentalismu 1960-2000. Brno: Masarykova 
univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-8883-2. 
LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2003. ISBN 80-86386-27-9. 
SPIRN, Anne Whiston. The Language of Landscape. New Haven and London: Yale University Press, 1998. ISBN 
0300082940. 
STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-
7363-008-7. 
VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. V Praze: Kant pro AMU, 2008. Disk (Akademie múzických umění v Praze). 
ISBN 978-80-86970-68-4. 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Experimentální výtvarné činnosti na 1. st. ZŠ 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 

Plošná tvorba – kresba 

Plošná tvorba – malba 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na rozvíjení tvůrčích a výtvarně-pedagogických kompetencí prostřednictvím široké škály 
experimentačních a intermediálních technik. V jednotlivých lekcích budou posluchačům prezentovány 
vybrané výtvarně-technické postupy a výrazové možnosti specifických materiálů s reflexí jejich potenciálního 
uplatnění v experimentačních činnostech ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ. 

 

Obsah seminářů: 

1. Technika monotypu (experimenty s grafickým a kombinovaným tiskem z plochy). 
2. Intermediální akce 1 (velkoformátová práce s digitalizovanými autoportréty).  
3. Intermediální akce 2 (světelná kresba s využitím fotografického média). 
4. Vrstvená kompozice (kreativní práce s barvami, tuší a vrstveným papírem). 
5. Olejové papíry (experimentace se snímám barev na olejové bázi). 
6. Analýza výtvarně-výrazových prostředků moderního výtvarného umění (projekce a prezentace). 
7. Světelný rastr (práce s perforací černého papíru). 
8. Sádrový reliéf (experimenty s odléváním vytvořených hliněných textur do sádry). 
9-11. Výtvarná animace (principy práce s animovanými sekvencemi metodou stop-motion, produkce a post-
produkce krátkých animovaných filmů).  
12.-13. Analýza výtvarně-výrazových prostředků současného výtvarného umění (projekce a prezentace). 

Zhodnocení průběhu seminářů a prezentace souboru výsledných artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění – výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
CIKÁNOVÁ, Karla. Objevujte s námi tvar. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-715-1732-1.  
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.  
 



 

Doporučená literatura: 
CAUSEY, Andrew. Sculpture since 1945. New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 978-0192842053. 
HACKETT, Paul. The Perceptual Structure of Three-Dimensional Art. New York : Springer, 2017. ISBN 
9783319484501 
TROJAN, Raoul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Fortuna 1996. ISBN 80-7168-329-9.  
THIELE, Carmela. Sochařství: encyklopedický průvodce moderním uměním. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 
2004, ISBN 80-251-0288-2.  
ZHOŘ, Igor. Klíče k sochám. Praha: Albatros, 1989.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura – exkurse I 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace projektu 

- seminární práce 

- docházka 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Program odborné exkurze je poměrně flexibilní podle aktuální nabídky kulturních institucí – galerií, muzeí 
(např. NG Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, krajská a regionální muzea atp.) a dalších 
specializovaných institucí (objekty NPU, archivy atp.) zaměřených na období novověku a 20. století ve 
výtvarné kultuře v českých zemích. Formou urbanistické procházky a návštěvy konkrétního programu ve výše 
jmenovaných institucích je skrze předem připravenou prezentaci u posluchačů ověřována jejich schopnost 
aplikovat v praxi teoretické znalosti získané v předmětech týkajících se výtvarné kultury a dalších. Program 
exkurze je volen s ohledem na RVP na prvním stupni ZŠ.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

Jednotlivé tituly se odvíjí podle konkrétního programu exkurze, který je flexibilní.  

Monografické studie k jednotlivým památkám dle aktuálního výběru studentů. 

Průvodce po jednotlivých lokalitách dle aktuálního výběru studentů. 

 

Doporučená literatura:  

Katalogy sbírek NG: http://sbirky.ngprague.cz/ 

Expozice NG Praha: https://www.ngprague.cz/budova/sternbersky-palac/; 
https://www.ngprague.cz/budova/zamek-zdar-nad-sazavou/; https://www.ngprague.cz/budova/veletrzni-
palac/; https://www.ngprague.cz/budova/palac-kinskych/; https://www.ngprague.cz/budova/salmovsky-
palac/ 

Oficiální internetové stránky Národního památkového ústavu a jednotlivých objektů: https://www.npu.cz/cs  

Oficiální internetové stránky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze: https://www.upm.cz/ 

http://sbirky.ngprague.cz/
https://www.ngprague.cz/budova/sternbersky-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/zamek-zdar-nad-sazavou/
https://www.ngprague.cz/budova/veletrzni-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/veletrzni-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/palac-kinskych/
https://www.ngprague.cz/budova/salmovsky-palac/
https://www.ngprague.cz/budova/salmovsky-palac/
https://www.npu.cz/cs
https://www.upm.cz/


 

Oficiální internetové stránky Správy Pražského hradu: https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky 

Oficiální internetové stránky Alšovy jihočeské galerie:  https://www.ajg.cz/ 

Oficiální internetové stránky Galerie Rudolfinum v Praze: https://galerierudolfinum.cz/cs/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky
https://www.ajg.cz/
https://galerierudolfinum.cz/cs/


 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Plošná tvorba – základy grafických technik 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- zápočet 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je věnován grafickému médiu a základům grafických technik a to jak z pohledu teorie, tak z pohledu 
praktického vyústění problematiky pro receptivní i produktivní části tematických lekcí výtvarné výchovy na 1. 
stupni ZŠ. Seminář tříbí schopnost analýzy a interpretace specifických výtvarných znaků ve výtvarných grafických projevech. 

 

Obsah seminářů: 

1. Úvod do problematiky předmětu - studijní zdroje. 
2. Přehled grafických technik. 
3. Možnosti grafických technik na 1. stupni ZŠ. 
4. Zadání seminárních témat (přípravná fáze realizací). 

5.-13. Realizace zadaných úkolů, průběžné konzultace. 

Prezentace a hodnocení výsledků výtvarné činnosti. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění – výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
MICHÁLEK, Ondřej. Magie otisku: grafické techniky a technologie tisku. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 
978-80-7485-098-1. 
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X. 
 
Doporučená literatura: 
MICHÁLEK. Ondřej. Kapitoly z černého umění: Přehled grafických technik a některých průmyslových 
technologií tisku. Olomouc: UP, 2014. ISBN 978-80-244-4185-6.  
KREJČA, Aleš. Techniky grafického umění. Praha 1988. 
SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Vyd. 2. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X. 
 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

- 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Intermediální tvorba – galerijní pedagogika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- příprava a realizace lekce z oblasti galerijní pedagogiky 

- reflexe dílčích výstupů předmětu 

- zápočet 

Garant předmětu PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je věnován problematice široké oblasti galerijní pedagogiky a jejímu uplatnění v rámci výtvarné 
výchovy na  1. stupni ZŠ. Prostřednictvím zmíněné specifické oblasti vzdělávání skrze umění formuje 
kompetence k uplatnění kritického myšlení při studiu teorie oboru, schopnost analýzy a interpretace 
specifických výtvarných znaků ve výtvarných projevech, kvality komunikace a vytváření základního rámce pro 
řešení výtvarně pedagogických projektů. Semináře mají formu studenty připravených praktických animací 
artefaktů v různých prostředích. Program seminářů (víceméně flexibilní) je doplněn informacemi 
o možnostech zpřístupňování výtvarné kultury žákům a studentům v ČR i v zahraničí. 
 

Obsah seminářů: 

1. Galerijní pedagogika a muzeopedagogika – představení studijních zdrojů. 
2. Metoda animace výtvarného díla. Obsah a organizace seminářů. 
3. - 13. Studentská animace výtvarného díla. Reflexe lekce. 

Hodnocení příprav realizovaných lekcí a jejich reflexe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
FULKOVÁ, Marie; HAJDUŠKOVÁ, Lucie; SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra. Galerijní a muzejní edukace I. Praha: PedF 
UK, 2012. ISBN 978-80-7290-535-5. 
FULKOVÁ, Marie; JAKUBCOVÁ, Lucie; KITZBERGEROVÁ, Leonora; SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra. Galerijní a muzejní 
edukace II. Praha: PedF UK, 2013. ISBN 978-80-7290-700-7. 
HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7. 
HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář – výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: PFJU, 2007. 
ISBN 978-80-7394-001-0.  
 
Doporučená literatura: 
BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-503-5. 
FERENCOVÁ, Yvona. Apozice obrazu. Brno: Pavel Křepela, 2010. ISBN 97-80-86669-12-0. 



 

HORÁČEK, Radek; ZÁLEŠÁK, Jan (eds.). Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní 
pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4371-
8. 
ŠOBÁŇOVÁ, Petra; MUSILOVÁ, Květoslava eds. et al. Kultura, umění a výchova: Výběr z textů 2013–2016. 
Muzejní a galerijní pedagogika | Edukace v kultuře. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2018. ISBN 978-80-904268-
3-2.  
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Environmentální tvorba v plenéru 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

4/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- aktivní účast na semináři 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Pětidenní kurz zaměřený na rozvíjení osobitých výtvarně vyjadřovacích forem v rámci environmentální tvorby 
v plenéru. Náplň cvičení představují průběžně reflektované individuální a skupinové tvůrčí aktivity v terénu, 
rozvíjející konceptuální přístupy a komplexní senzibilitu posluchačů ve vztahu k danému místu. Nedílnou 
součástí kurzu jsou také úvodní teoretické vstupy, jejichž prostřednictvím se posluchači postupně seznamují 
s novějšími intermediálními uměleckými přístupy v krajině s přesahem k jejich ekologické a kulturně 
antropologické reflexi, stejně jako možnostmi jejich využití v rámci výchovně-vzdělávacího procesu na prvním 
stupni ZŠ. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
ANDREWS, Malcolm. Landscape and Western Art. OUP Oxford. 1999. ISBN-10: 0192842331.  
ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-550-5. 
NAVRÁTIL, Ondřej. Zelené ostrovy: české umění ve věku environmentalismu 1960-2000. Brno: Masarykova 
univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-8883-2. 
ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2018. 200 s. ISBN 978-80-904268-5-6. 
 
Doporučená literatura: 
ANDRES, Roman a Jan VRTIŠKA. Environmentální výchova v praxi: příručka pro MŠ, ZŠ a SŠ. 1. vyd. Vlašim: 
Český svaz ochránců přírody, 2018. ISBN 978-80-87964-19-4 
BROWN, Andrew. Art & ecology now. New York, New York: Thames & Hudson, 2014. ISBN 0500239169. 
KASTNER, Jeffrey a Brian WALLIS. Land and Environmental Art (Themes and movements) (Paperback). 
Phaidon Press. 2010. ISBN-10: 0714856436.  
SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9. 
SPIRN, Anne Whiston. The Language of Landscape. New Haven and London: Yale University Press, 1998. ISBN 
0300082940. 



 

VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. V Praze: Kant pro AMU, 2008. Disk (Akademie múzických umění v Praze). 
ISBN 978-80-86970-68-4. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Moderní architektura 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 

Výtvarná kultura 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 

- prezentace projektu 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Semináře jsou zaměřeny na vývoj moderní a postmoderní architektury a působení architektury na psychiku 
člověka se zaměřením na proudy ve 20. a 21. století ve světě a v českých zemích. Posluchači se skrze zadané 
projekty seznámí s konkrétními příklady různosti přístupů utváření architektonického prostředí, které mohou 
využít ve své budoucí praxi při výuce výtvarné výchovy na prvním stupni ZŠ. 

  

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 

1. Počátky moderní architektury. 

2-4. Výrazné architektonické osobnosti první poloviny 20. století. 

5-7. Výrazné architektonické osobnosti druhé poloviny 20. století. 

8-10. Specifika československé architektury v druhé polovině 20. století.  

11-12. Postmoderní architektura a architektura v současnosti. 

13. Kýč v architektuře. Psychologické působení architektury 20. a 21. století ve světě a v českých zemích.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura: kritické dějiny. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1261-3. 

KOCH, Wilfried. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha: 
Ikar, 1998. ISBN 80-7202-388-8. 

KRATOCHVÍL, Petr. O smyslu a interpretaci architektury: sborník textů zahraničních autorů. Praha: Vysoká 
škola umělecko-průmyslová v Praze, 2005. ISBN 80-86863-04-2. 

Doporučená literatura: 

COLQUHOUN, Alan. Modern architecture. New York: Oxford University Press, 2002. ISBN 0192842269. 



 

CORBUSIER, Le. Za novou architekturou. Praha: Petr Rezek, 2005. ISBN 80-86027-23-6. 

CZUMALO, Vladimír, Ivana MAXOVÁ a Karel KIBIC. Péče o architektonické dědictví: sborník prací : vybrané 
kapitoly k tématu. Praha: Idea servis, 2008. Památková péče. ISBN 978-80-85970-62-3. 

KLOTZ, Heinrich. The history of postmodern architecture. Cambridge, Mass.: MIT Press, c1988. ISBN 0-262-
11123-3. 

KRATOCHVÍL, Petr. Současná česká architektura a její témata. V Praze: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-110-
8. 

MORGENTHALER, Hans Rudolf. The Meaning of Modern Architecture: Its Inner Necessity and an Empathetic 
Reading. Dorchester: Ashgate Publishing, Ltd., 2015, ISBN 1472453018. 

NERDINGER, Winfried Nerdinger. Das Bauhaus: Werkstatt der Moderne. Beck, München. ISBN 978-3-406-
72760-3. 

PFEIFFER, Bruce Brooks. Frank Lloyd Wright: 1867-1959 : stavby pro demokracii. Praha: Slovart, c2005. ISBN 
80-7209-665-6. 

SAPÁK, Jan. Ludwig Mies van der Rohe - Tugendhat: dům na rozhraní dějin. Brno: K-public, 2013. ISBN 978-80-
87028-11-7. 

STAŇKOVÁ, Jaroslava. Architektura v proměnách tisíciletí: architektonická kompozice, dějiny stavebního 
umění od pravěku dodnes, lidová architektura, životní prostředí a památková péče. Praha: Sobotáles, 2005. 
ISBN 80-86817-10-5. 

SVOBODOVÁ, Markéta. Bauhaus a Československo 1919-1938: studenti, koncepty, kontakty = The Bauhaus 
and Czechoslovakia 1919-1938: students, concepts, contacts. Praha: KANT, 2016. ISBN 978-80-7437-224-7. 

ŠVÁCHA, Rostislav. Le Corbusier. Praha: Odeon, 1989. Současné světové umění (Odeon). ISBN 80-207-0768-9. 

WAGNER, Václav. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha: Národní památkový ústav, 2005. ISBN 80-
86234-72-x. 

WHITFORD, Frank. Bauhaus. Praha: Rubato, 2015. ISBN 978-80-87705-34-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Prostorová tvorba - základy keramiky 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 

 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 

- prezentace kresebných studií 

- ateliérová zkouška 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Olga Divišová 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Olga Divišová (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Nácvik a osvojení si práce s keramickým materiálem, jeho technologickými možnostmi a potřebami. 
Orientace v navrhování, způsobech použití a tvorbě jednoduchých užitných forem a výběru vhodných 
výtvarných témat. Důraz je kladen na využitelnost ve výuce výtvarné výchovy na prvním stupni ZŠ. 

 

Obsah seminářů: 
1-2. Ruční zpracování hlíny; modelování jednoduchých tvarů z hroudy  a válečků s důrazem na spojování a 
lepení materiálu. 

3.-4. Stavění jednoduchých nádob z plátů. 

5.-6. Otiskování výrazných struktur na pláty (přírodních či vyrobených). Možnost vykrajování, lepení a dalšího 
zpracování keramického materiálu. 

7. Výroba vlastního razítka z pomocných keramických materiálů a vytváření reliéfních kompozic. Možnost 
uplatnění dekorovaných částí v bedněných nádobách. 

8.-10. Technologické postupy při modelování z volné ruky (motivy přírodnin, zoomorfní fragmenty a figury). 

11.-13. Blok věnovaný technikám glazování a jiným typům dekorace a způsobům výpalu. 

Zhodnocení průběhu seminářů a prezentace souboru výsledných artefaktů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
FIELL, Charlotte. Design 20. století. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2575-1. 
RADA, Pravoslav. Slabikář keramika. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-419-3. 
WEISS, Gustav. Keramika-Umění z hlíny. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1954-8. 
 
Doporučená literatura: 
BRAMSTON, David. Design výrobků - Hledání inspirace. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2914-2. 



 

KIADÓ, Vince. Design. Praha: Slovart a. s., 2009. ISBN 978-80-7391-330-4. 
KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2009. ISBN: 978-80-86863-28-3. 
RADA, Pravoslav. Keramika. Praha: Avicenum 2007. ISBN 978-80-86858-45-6. 
 
Pomůcky: 
základní sochařské nářadí specifikované ve vstupní lekci 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy fotografie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- docházka 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je kombinací prakticky zaměřených seminářů, zahrnující kromě nácviku technických dovedností a 
samotné tvůrčí činnosti také teoretické vstupy, uvádějící posluchače do problematiky fotografického média, 
jeho historie a tradičního i současného námětového zaměření. Jednotlivé semináře pak vedou k osvojení si 
specifik fotografického vidění, volbě námětu, kompozice obrazu a práce s osvětlením (přirozeným a umělým 
světlem). V rámci osvětlení základních principů analogových i digitálních fotografických technik se dílčí lekce 
zabývají také jejich aplikací v rámci plošných a intermediálních činností ve výtvarné výchově na prvním stupni 
ZŠ.  

 

Obsah seminářů: 

1. Úvod do techniky klasické a digitální fotografie, způsoby fotografického vidění.  

2. Historie a žánry fotografického média. 

3. Praktické využití světla. 

4. - 5. Fotografování krajiny, města. 

6. Zátiší ve fotografické tvorbě, reklamní fotografie. 

7. Dokumentace žákovské tvorby. 

8. - 9. Fotografování portrétu, figury. 

10. Výběr námětu, tvorba fotografických sérií, konceptuální fotografie. 

11. Prezentace fotografie, fotografické výstavy. 

12. Další možnosti úpravy, zpracování a adjustace fotografií. 

13. Možnosti využití fotografie v rámci intermediálních činností ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ. 

 

 



 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
ANDĚL, Jaroslav. Myšlení o fotografii. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2012, 462 s. ISBN 978-80-
7331-235-0. 
BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Vyd. 2., upr. Praha: Fra, 2005. ISBN 978-80-86603-
28-5. 
MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Studia 
nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2. 
PASTOROVÁ, Markéta a Jan JIRÁK. K integraci mediální výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2015, 170 stran. ISBN 978-80-244-4624-0. 
 
Doporučená literatura: 
BIRGUS, Vladimír, MLČOCH, Jan. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010, 390 s. ISBN 978-80-7437-
026-7. 
FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Vyd. 2., upr. Praha: Fra, 2013. Vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-79-7. 
CHOCHOLOVÁ, Lucie, Barbora ŠKALOUDOVÁ a Lucie ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ (eds.). ICT a současné umění ve 
výuce -inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. V Praze: Národní galerie, 2008. ISBN 
978-80-7035-378-3. 
IHAN, Roman. Mistrovství práce s DSLR. Vše, co jste chtěli vědět o digitální zrcadlovce a nikdo vám to neuměl 
vysvětlit. Vyd. 1. Praha: Institut digitální fotografie, 2006, 230 s. ISBN 80-903-2108-9. 
MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie: vyprávění o historii světové fotografie prostřednictvím životních a 
tvůrčích osudů významných osobností a mezních vývojových okamžiků. 2. uprav. vyd. Praha: Mladá fronta, 
1986, 269 s. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výtvarná kultura – exkurse II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 

Výtvarná kultura 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- účast na semináři 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je koncipován jako celodenní exkurse do vybrané galerijní instituce, seznamující posluchače 
s projevy současné výtvarné kultury. Před samotnou exkursí budou posluchači uvedeni do problematiky 
novějšího českého a světového umění a seznámeni s aktuálními trendy v oblasti galerijní a muzejní 
pedagogiky. Kromě aktivní participace na programu semináře (zprostředkování obsahu vybrané části 
navštívené expozice formou referátu) bude v prostoru galerijní instituce reflektován také výchovně-
vzdělávací potenciál dané výstavy či konkrétních uměleckých projevů pro výtvarnou výchovu na prvním 
stupni ZŠ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007. 
ISBN 9788072099528. 
FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1. Jinočany, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.  
HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.  
 
Doporučená literatura: 
FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Vyd. 2., upr. Praha: Fra, 2013. Vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-79-7. 
GOODMAN, Nelson. Jazyky umění: nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007. ISBN 9788020015198.  
KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění. Vyd. 2., Praha: Triáda, 2009. Delfín (Triáda). ISBN 978-80-87256-
08-4. 
KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. 
Praha: Národní galerie v Praze, 2000. ISBN 80-7203-252-6. 
LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0087-0. 
MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Studia 
nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2. 
ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium: Přístupy k tvorbě expozic a jejich inovace (1. díl). 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4302-7. 
 
 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Autorská tvorba v ateliéru 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

5/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizity: 

Plošná tvorba – kresba 

Plošná tvorba – malba 

Prostorová tvorba 

Výtvarná kultura 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- docházka 

- prezentace výsledků tvůrčí činnosti 

- zápočet 

Garant předmětu Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na rozvíjení tvůrčích kompetencí skrze soustavnou ateliérovou práci s vlastním narativem 
a osobitými výtvarně-vyjadřovacími prostředky. Posluchači budou uvedeni do autorské ateliérové tvorby 
formou rekapitulace stěžejních výtvarných médií a dalších estetických a intermediálních uměleckých forem. 
Náplní jednotlivých lekcí pak bude celosemestrální práce na individuálních, tematicky podložených, 
výtvarných či konceptuálních projektech. Cílem seminářů bude zároveň rozvíjení vlastních komunikačních 
dovedností, vztahující se k prezentaci a obhajobě autorského portfolia a finalizovaných tvůrčích výstupů. 

 

Obsah seminářů: 

1. Uvedení do problematiky autentického výtvarného jazyka a výrazu. Rekapitulace výtvarných médií, 
vizuálních a konceptuálních uměleckých forem. 
2. Rekapitulace výtvarných médií, vizuálních a konceptuálních uměleckých forem. 
3. -13. Soustavně revidovaná ateliérová práce na autorských projektech, konzultace průběžně utvářených 
portfolií, skicových a studijních materiálů.  

Závěrečná prezentace a zhodnocení autorských portfolií a finálních výstupů tvůrčí činnosti. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
BALEKA, Jan. Výtvarné umění – výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5. 
MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Studia 
nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2. 
MÍČKO, Miroslav. Umění nebo život: rozhovory a vyznání. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1232-x. 
 



 

Doporučená literatura: 
FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007. 
ISBN 9788072099528. 
GOODMAN, Nelson. Jazyky umění: nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007. ISBN 9788020015198. 
LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0087-0. 
KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění. Vyd. 2., Praha: Triáda, 2009. Delfín (Triáda). ISBN 978-80-87256-
08-4. 
ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 

Údaje o odborné praxi (profesně zaměřené studijní programy) 

Charakteristika povinné odborné praxe 

Reflektované pedagogické praxe zprostředkovávají kontakt s edukační realitou ve školách a přispívají k jeho 
profesní socializaci – důraz je kladen na reflektování praktických zkušeností, a to jak v rámci oborové a oborově-
didaktické složky studia, tak v rámci pedagogicko-psychologické složky. Praxe jsou koncipovány jako ucelený a 
gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele. Výstupem z 
učení mají být integrované znalosti a dovednosti vyrůstající z teoreticky ukotvené reflexe výuky na 
odpovídajících typech a stupních škol. Využití deníků praxe je v portfoliích a závěrečných pracích. Na realizační 
stránku praxí jsou kladeny určité požadavky. Fakulta musí zajistit, aby studenti měli možnost pod supervizí 
tutora praxe reflektovanou praxi uskutečnit a maximálně vytěžit z pohledu pedagogicko-psychologického, 
seznámit se s provozem školy jako instituce.  

Rozsah  týdnů  hodin  

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně zajištěno 

Základní škola Grünwaldova 

Grünwaldova 13, České Budějovice 

ano  

Základní škola a mateřská škola J. Š. Baara  

Jírovcova 9/a, České Budějovice 

ano  

 

Základní škola Dukelská 

Dukelská 11, České Budějovice 

ano  

 

Základní škola a mateřská škola Kubatova 

Kubatova 1, České Budějovice 

ano  

 

Základní škola Nerudova 
Nerudova 9, České Budějovice 

ano  

 

Základní a základní umělecká škola Bezdrevská 
Bezdrevská 3, České Budějovice 

ano  

 

Základní škola Máj I,  
M. Chlajna 21, České Budějovice 

ano 

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) 

U studijních programů k uskutečňování v cizím jazyce se uvede, jakým způsobem je zajištěna odborná praxe 
v cizím jazyce. 

  



 

 

Přehled personálního zabezpečení studijního programu 

 

Garant studijního programu: Hošpesová Alena, doc. PhDr. Ph.D. 

 

Andrášová Hana, doc. PaedDr., Ph.D. 

Bago Gustav, PhDr., Ph.D. 

Blažková Martina, Mgr. 

Divišová Olga, Mgr. 

Dobiáš Václav, Mgr., Ph.D. 

Duchková Zuzana, Mgr., Ph.D. 

Dvořák Petr, PhDr., Ph.D. 

Dvořáková Kateřina, Mgr., Ph.D. 

Emmer Jaroslav, Mgr. 

Fišerová Petra, Mgr. 

Gadžijeva Elvira, Mgr. 

Hašek Roman, Mgr., Ph.D. 

Havlisová Helena, PaedDr., Ph.D. 

Hessová Lenka, PhDr. 

Hofmannová Jana, Mgr., Ph.D. 

Jan Holec, PaedDr., Ph.D. 

Holubec Stanislav, doc. PhDr., Ph.D. et Ph.D. 

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

Hrušková Martina, RNDr., Ph.D. 

Hudeček František, doc., CSc. 

Hynek Jan, Mgr. 

Chmelová Štěpánka, Ing., Ph.D. 

Jošt Jiří, doc. PhDr., CSc. 

Junge Martin, M.A. 

Karvánková Petra, Mgr., Ph.D. 

Koldová Helena, doc. RNDr., Ph.D. 

Kováčová Klára, Mgr. 

Krajcigr Miroslav, Mgr. 

Kressa Jiří, Mgr., Ph.D. 

Křenková Lucie, Mgr. 

Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D. 



 

Kukačka Vladislav, doc. PaedDr., Ph.D. 

Kursová Vlasta, PhDr., Ph.D. 

Kusová Jana, Mgr., Ph.D. 

Laibrt Lukáš, Mgr. 

Macků Richard, Mgr., Ph.D. 

Malátová Renata, PhDr., Ph.D. 

Malinovská Olga, Mgr., Ph.D. 

Míčka Roman, PhDr., Th.D. et Ph.D. 

Mikolášková Jana, Mgr. 

Najmonová Marie, Mgr. 

Nohavová Alena, doc. Mgr., Ph.D. 

Nohavová Gabriela, Mgr. 

Nosková Milena, PhDr., Ph.D. 

Nováček Aleš, PhDr. et RNDr., Ph.D. 

Pavličíková Helena, PhDr., CSc. 

Pecka Zdeněk, Dr. phil. 

Petr Jan, PhDr., Ph.D. 

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

Pimingsdorfer Thomas, Dr. phil. 

Piskačová Michala, Mgr., Ph.D. 

Plachá Veronika, Mgr., Ph.D. 

Pokorný Milan, PhDr., Ph.D. 

Pospíšil Aleš, PhDr., Ph.D. 

Prázdná Radka, Mgr. et Mgr., Ph.D. 

Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 

Roučová Eva, PhDr., Ph.D. 

Řepa Karel, Mgr., Ph.D. 

Samková Libuše, RNDr., Ph.D. 

Schacherl Martin, PhDr., Ph.D. 

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

Suleymanová Dinara, Mgr. 

Šebová-Šafaříková Jitka, PhDr., Ph.D. 

Šimandl Václav, Mgr., Ph.D. 

Šimková Ivana, PhDr., Ph.D. 

Štefánková Zuzana, Mgr., Ph.D. 

Štumbauer Jan, doc. PaedDr., Ph.D. 



 

Tesař Jiří, doc. PaedDr., Ph.D. 

Tichý Miloš, Ing. Bc., Ph.D. 

Tlustý Pavel, prof. RNDr., CSc. 

Tlustý Tomáš, PhDr., Ph.D. 

Vácha Zbyněk, Mgr., Ph.D. 

Vaníček Jiří, doc. PaedDr., Ph.D. 

Vítečková Miluše, doc., PhDr. Ph.D. 

Vobr Radek, PhDr., Ph.D. 

Vochozka Vladimír, Mgr., Ph.D. 

Voříšek Martin, Mgr., Ph.D. 

Vránková Kamila, PhDr., Ph.D. 

Zelenka Miloš, prof. PhDr., DrSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol  

Jméno a příjmení Alena Hošpesová Tituly Doc. PhDr. Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

Nepůsobím na jiné VŠ.  - - 

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

Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ I a II. – přednášející, garant předmětu 
Didaktika matematiky I. a II. – garant předmětu, přednášející 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1973 – 1977   Magisterské studium Učitelství pro základní školy na PF JU 
1981                                Rigorózní řízení v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha 
1992 – 1998   Doktorské studium, didaktika matematiky, PedF UK Praha 
2005     Habilitační řízení v oboru Pedagogika, UP v Olomouci 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
1977 – 1979  učitelka na základní devítileté škole, Nové Město na Moravě 
1979 – nyní  odborná asistentka, později docentka, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta v 
Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: za dobu používání IS STAG 16/11  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 22/19  
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0  
Počet vedených obhájených disertačních prací: 5/2  

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

bez autocitací 
Pedagogika 2005 UP Olomouc WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 32 22 140 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 HOŠPESOVÁ, A. & M. TICHÁ, M. (2015). Problem Posing in Primary School Teacher Training. In F. M. Singer, 
N. Ellerton, J. Cai (Eds.) Mathematical Problem Posing: From Research to Effective Practice.  New York: 
Springer Science+Business Media (60 %) 

 HOŠPESOVÁ, A. (2016). Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání. Orbis 
scholae 10 (2), 117 – 130.  

 HOŠPESOVÁ, A. (2018). Formative Assessment in Inquiry-Based Elementary Mathematics. In G. Kaiser, H. 
Forgasz, M. Graven, A. Kuzniak, E Simmt, B. Xu (Eds.), Invited Lectures from the 13th International Congress 
on Mathematical Education. Springer International Publishing AG – ICME-13 Monographs, 249-268  

 HOŠPESOVÁ, A., CARRILLO, J., SANTOS, L. (2018). Mathematics teacher education and professional 
development. In T. Dreyfus, M. Artigue, D. Potari, S. Prediger & K. Ruthven (Eds.), Developing research in 
mathematics education - twenty years of communication, cooperation and collaboration in Europe. Oxon, 
UK: Routledge - New Perspectives on Research in Mathematics Education series, Vol. 1.  (50 %) 

 NOVOTNÁ, Jarmila & Alena HOŠPESOVÁ. Traditional Versus Investigative Approaches to Teaching Algebra at 
the Lower Secondary Level: The Case of Equations. In F. K. S. LEUNG, K. PARK, D. HOLTON, D. CLARKE (Eds.), 
Algebra Teaching around the World. Rotterdam: Sense Publishers; 2014, s. 59 – 79. ISBN 9789462097056 

Další publikace k zajišťovaným předmětům  

Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ I. a II.  

 LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A., GROB, R., HOLMEIER, M., MONTPIED, P.,  MOULIN, M., 
PETR, J., ROKOS, L., STUCHLIKOVA, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O. & ZLABKOVA, I. (2018). Students’ 

https://www.sensepublishers.com/catalogs/authors/auth-frederick-koon-shing-leung/
https://www.sensepublishers.com/catalogs/authors/auth-frederick-koon-shing-leung/
https://www.sensepublishers.com/catalogs/authors/auth-derek-holton/
https://www.sensepublishers.com/catalogs/authors/auth-derek-holton/


 

perspectives on Peer Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). 
Springer International Publishing. (10%)  

 HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Introduction of formative peer assessment in primary 
mathematics from the pupils´ perspective. In J. Novotná, H., Moraová (Eds.) International Symposium 
Elementary Maths Teaching. Proceedings. Equity and diversity in elementary mathematics education. Praha: 
Charles University, Faculty of Education, str. 205 - 2015. (40 %) 

 CACHOVÁ, J., COUFALOVÁ, J., HOŠPESOVÁ, A., KRÁTKÁ, M., VONDROVÁ, N. (2015). Mezinárodní šetření 
TALIS 2013. Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky. Praha: Česká školní 
inspekce. (20 %) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol   

Jméno a příjmení Hana Andrášová Tituly doc., PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1961 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 didaktiky německého jazyka – garant předmětu – přednáška, seminář 100 % 

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín I – garant předmětu – Didaktika němčiny NŠ 1 – přednáška, 
seminář, Jazyk učitele němčiny 1 – seminář 

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín II – garant předmětu – Didaktika němčiny NŠ 2 – přednáška, 
seminář, Jazyk učitele němčiny 2 – seminář  

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín III – garant předmětu – Didaktika němčiny NŠ 3 – přednáška, 
seminář, Jazyk učitele němčiny 3 – seminář 

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín IV – garant předmětu – Didaktika němčiny NŠ 4 – přednáška, 
seminář, Jazyk učitele němčiny 4 – seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1984 PF v Českých Budějovicích – učitelství všeob. vzděl. předmětů pro SŠ: ČJ-NJ 

1985 PF v Českých Budějovicích – PaedDr. 

2001 PedF UK v Praze, pedagogika – Ph.D.  

2013     PdF MU Brno, pedagogika – docent 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1984–1992 středoškolská učitelka na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, ČJ – NJ 

od 1992 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, odborná asistentka  

od 2010        vedoucí katedry germanistky PF JU 

Garant studijních oborů: 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 7507R041, PF JU, od 2013 

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 7503T043, od 2013 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 4 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 24 

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

bez autocitací 

Pedagogika 2013 PdF MU Brno WOS Scopus ostatní 



 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2 0 83 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Sind tschechische Schüler und Schülerinnen am Deutschunterricht (noch) interessiert? 
Eine qualitative Studie zur Motivation tschechischer Deutschlerner und –lernerinnen. In: JIANHUA ZHU, JIN 
ZHAO AND MICHAEL SZURAWITZKI. Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 
– Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Band 6. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, 
Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2017. 242 S., S. 71 – 78 ISBN 9783631707647 

ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Zur Stellung des Englischen im Deutschunterricht am Beispiel des Wortschatzes. 
Lingua viva, 2016, roč. XII, č. 23, s. 31-40.  

ANDRÁŠOVÁ, HANA. (100 %) Kommunikative Interaktionen im frühen Deutschunterricht. Teilergebnisse 
eines videobasierten Forschungsprojekts. In: ANDRÁŠOVÁ, HANA a VĚRA JANÍKOVÁ (eds.). Deutsch ohne 
Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun, 2015, s. 17–39. ISBN 978-80-263-0932-1. 

ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Sind Tschechische Schüler am Deutschunterricht (noch) interessiert? Babylonia, 
2014, č. 2, s. 84 – 87. Comano: Fondazione Lingue e Culture.  ISSN 1420-0007 

ANDRÁŠOVÁ, H. a A. KŘIKAVOVÁ. (50 %) Doprovodná studie k výuce NJ v MŠ a ZŠ. Projekt IB-KSP M00228. 
České Budějovice: ZVaS, 2014. 99 stran. ISBN 978-80-260-6677-4.   

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

ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Musikalisch begabte Schüler – (k)ein Problem mit Fremdsprachenlernen? In: Lingua 
viva 29, ročník XV. České Budějovice: Katedry jazyků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, s. 38 – 47. ISSN 1801-1489 (print), ISSN 2336-8136 (online). 

ANDRÁŠOVÁ, H.. (100 %) Klasifikace chyb způsobených vlivem angličtiny na němčinu v písemném projevu 
žáků. Cizí jazyky, roč. 57, 2013 – 2014, č. 1, str. 9 - 17. Brno: Tribun. ISSN 1210-0811 

Působení v zahraničí 

září 1981 – únor 1982  studium germanistiky v Brandenburgu (univerzita Potsdam) 

Podpis   Datum  

 
  

https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jianhua+Zhu
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jin+Zhao
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Jin+Zhao
https://www.peterlang.com/search?f_0=author&q_0=Michael+Szurawitzki
https://www.peterlang.com/view/product/24433
https://www.peterlang.com/view/product/24433


 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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 

Volitelná tělesná výchova zimní semestr – garant předmětu  

Volitelná tělesná výchova letní semestr – garant předmětu  

Údaje o vzdělání na VŠ  

1983–1988 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích – obor fyzika – základy techniky 

1990–1994 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy – obor tělesná výchova a specializace 
sportovní gymnastika 

2007 - rigorózní zkouška – doktor pedagogiky – Pedagogická fakulta UMB 

2003–2008 doktorské studium – obor studia: kinantropologie – didaktika tělesné výchovy a sportu, školící 
pracoviště: Fakulta tělesné kultury UP Olomouc 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – 1989 Vojenské gymnázium J. Žižky, Praha 6  

1989 – 1993 SOU Okružní 10, České Budějovice 

1993 – dosud       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   17 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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 Učitelství pro 1. stupeň základních škol    

Jméno a příjmení Martina Blažková  Tituly Mgr. 

Rok narození 1993 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 0823 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program pp rozsah 40 do kdy 0823 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Adaptační kurz, Zážitková pedagogika 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2017 - dosud – Pedagogika: Sociální pedagogika (doktorské studium – disertační práce zaměřena na efekty adaptačních 
kurzů), Pedagogická fakulta MU 

2015-2017 – Vychovatelství (NMgr.), Teologická fakulta JU 

2012-2015 – Vychovatelství (Bc.), Teologická fakulta JU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2018 – dosud: Externí vyučující Zážitkové pedagogiky – katedra pedagogiky a psychologie PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

- 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Pobytové akce se studenty: ochota a připravenost k participaci akademických 
pracovníků. In Konference ČPdS 2019: Vysokoškolský učitel – vzdělávání, praktiky, pozice. 2019. 

BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. In Disportare 2018. 
2018.  

BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. Studia 
Kinanthropologica, České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2018, roč. 19, č. 3, s. 165-169. ISSN 1213-2101. 

BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Dramaturgie adaptačních kurzů – nástroj inkluze. In Čech, T., Jůvová, A.. Škola 
pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. in press. Olomouc: Česká pedagogická 
společnost, 2017.  

BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Socio-Edutainment within Summer Camps? A Missed Opportunity! Pedagogická 
orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2017, roč. 27, č. 4, s. 558-574. ISSN 1211-4669. 

 



 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Olga Divišová Tituly Mgr., Bc. 

Rok narození 1983 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 16 do kdy 0121 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 16 do kdy 0121 

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 

Prostorová tvorba – základy keramiky (garant předmětu, semináře, 100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2002-2007 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, obor: 

Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ, titul Mgr. udělen 2007. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013-2016 KPP ZSF JU České Budějovice, externí pedagog. 

2018- dosud KVV PF JU České Budějovice, lektor. 

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  

Jako vyučující na pozici lektora publikační a další tvůrčí činnost nepřiznává. 

 

Působení v zahraničí 

- 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0820 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 40 do kdy 0820 

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

   

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

Technologie ve vzdělávání  – garant, vedení seminář, konzultace ( 50 %) 

Terénní pedagogická praxe - garant 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Mgr. 2003 – 2008 PF JČU obor učitelství matematiky, počítačů a dílen pro 2. stupeň ZŠ 

Ph.D. 2012 – 2019 Doktorské studium: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání na PF JČU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008 –2010 Učitel na ZŠ Bezno 

2012 –2012 Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín 

2012 –2017 VŠTE v Českých Budějovicích 

2017 –                 Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, JČU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

Počet vedených obhájených diplomových prací:  

Počet vedených obhájených rigorózních prací:  

Počet vedených obhájených disertačních prací:  

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 1 2  

   

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

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

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



 

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

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

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

Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

Rok narození 1985 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 

Výtvarná kultura – exkurze I (garant předmětu, semináře, 100%) 

Moderní architektura (garant předmětu, semináře, 100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2010-2018 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, obor: Integrální studium člověka – obecná 
antropologie, Ph.D. udělen 2018. 

2004-2010 Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, obor: Kulturní historie, Mgr. udělen 2010. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008-2015 SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, vyučující předmětu Dějiny výtvarné kultury. 

2010-2018 FHS UK Praha, historický a společensko-vědní modul, interní doktorandka. 

2011-2014 FF JU České Budějovice, Ústav dějin umění, externí vyučující předmětů Kapitoly z dějin moderního 
umění I/ II; Úvod do sochařství. 

2014-dosud KVV PF JU České Budějovice, odborná asistentka. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 6  

  

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

- - - WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ - - 3 

- - - 

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2018. 200 s. ISBN 978-80-904268-5-6. (20%) 



 

DUCHKOVÁ, Zuzana. Válečná traumata na malířském plátně: Umělecké reminiscence českých výtvarníků na 
prožité válečné události (první polovina 20. století). In SOUKUPOVÁ, Blanka; GODULA-WECLAWOWICZ GRAZYNA, 
Roza (ed.). Národy – města – lidé – traumata. Urbánní studie sv. 12. Praha: Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy, 2017. s. 115-122. ISBN 978-80-7571-014-7. (100%) 

DUCHKOVÁ, Zuzana; POSPÍŠIL, Aleš;. Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. 
Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce. In MACHALÍKOVÁ, Pavla; WINTER, Tomáš 
(edd.) Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 90-101. ISBN 978-80-86890-97-
5. (50%) 

SKOŘEPOVÁ, Zuzana; KADEŘÁBEK, Josef. Memories of the displacement. The presidential election of 2013 in 
the Czech Republic through the lens of historical anthropology. In KACKA, Katarzyna; SCHATTKOWSKY, Ralph 
(edd.). History and Politics. Remembrance as Legitimation, CGS Studies vol. 6, Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 269-280. ISBN 978-1-5275-0558-2. (50%) 

DUCHKOVÁ, Zuzana. Feigl v Berlíně, ve městě světel. In SAWICKI, Nicholas (ed.). Friedrich Feigl 1884-1965, 
Řevnice: Arbor vitae: 2016. s. 140-197. ISBN 9788074671067. (100%) 

Další publikace k zajišťovaným předmětům 

Moderní architektura: SKOŘEPOVÁ, Zuzana; KADEŘÁBEK, Josef, „Město sta komínů“. Snahy o ideologizaci 
urbánního prostoru města Kladna v padesátých a šedesátých letech 20. století. In PETRÁŠ, Jiří; SVOBODA, Libor 
(edd.). Československo v letech 1954-1962. Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, 2015. s. 
204-213. ISBN 978-80-87311-57-8; 978-80-87912-24-9. (50%) 

Výtvarná kultura – Exkurze: SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Od Antverp přes Paříž po Řím. Cesty za uměním Bedřicha/ 
Friedricha Feigla a Otakara Kubína v prvních letech jejich umělecké kariéry. In HABÁNOVÁ, Anna; HABÁN, Ivo 
(edd.). Auf Reisen/ Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců 
a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska. Liberec: Oblastní galerie Liberec, 2015. s. 84-87. ISBN 978-80-87707-17-
3. (100%) 

Působení v zahraničí 

Jüdisches Museum Berlin – Leo Baeck Institut, Spolková republika Německo, 1. – 31. 7. 2015, badatelské 
stipendium v rámci SVV pro FHS UK. 

Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum, Spolková republika Německo, 1. – 31. 7. 2014, 
badatelské stipendium PRVOUK na FHS UK. 

Jüdisches Museum Berlin, Archiv der Akademie der Künste,  Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer 
Kulturbesitz, Spolková republika Německo, 7-9/2013, badatelské stipendium Česko-německé komise historiků 
pro rok 2013. 

Deutsches Exilarchiv Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, 1. – 30. 6. 2013, badatelské 
stipendium PRVOUK na FHS UK. 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

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

-   

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

Gramatika pro učitele I – garant, vede seminář 

Gramatika pro učitele II – garant, vede seminář 

Gramatika pro učitele III – garant, vede seminář 

Anglický jazyk I., II., III. – garant, metodicky vede lektory – rodilé mluvčí 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2014 Ph.D., studijní program Filologie, obor Didaktika konkrétního jazyka (anglický jazyk); FF UK Praha   

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001 – dosud odborný asistent na Katedře anglistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

1998 – dosud učitel angličtiny na Konzervatoři České Budějovice (částečný úvazek) 

1998 – 2001 učitel angličtiny a výtvarné výchovy na ZŠ Máj I v Českých Budějovicích 

1997 – 1998 tlumočník a překladatel v SH Leasing, a.s. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   5 

   

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

BETÁKOVÁ, L. a P. DVOŘÁK. Výuka anglického jazyka pro studenty primární pedagogiky – akademická 
disciplína nebo příprava na pedagogickou praxi? České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
2018. ISSN 1801 – 1489. 



 

DVOŘÁK, P. Sociální dovednosti učitele angličtiny jako důležité determinanty efektivní interakce učitel - žák ve 
výuce angličtiny na střední škole. Praha: Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, 2016. Psychologie pro 
praxi 1-2/2016. ISSN 1803-8670. 

DVOŘÁK, P. Supporting English Acquisition through the Teacher's Social Skills. In: ČERNÁ, M.,  IVANOVÁ, J. a 
Š. JEŽKOVÁ (Eds.) Learner Corpora and English Acquisition. Pardubice: Univerzita Pardubice 2015. ISBN 978-
80-7395-946-3 

DVOŘÁK, P. Učitel angličtiny z pohledu středoškoláků. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Speciál pro střední školy, 
příloha časopisu Řízení školy 6/15. ISSN 1214-8679. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Kateřina Dvořáková 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 

Komunikační dovednosti učitele – garant, vede seminář 

Úvod do didaktiky anglického jazyka – garant, přednáší a vede seminář 

Praxe oborově didaktická (angličtina) I.– garant, vede studenty 

Specializace – Anglický jazyk: 

Didaktika anglického jazyka I – garant, přednáší a vede seminář 

Praxe oborově didaktická (angličtina) II. – garant, vede studenty 

Didaktika anglického jazyka II – garant, přednáší a vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1992-1999 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta UK, magisterské studium v oboru 
anglistika/amerikanistika - pedagogika 

2006 -2010 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK, doktorské studium v oboru pedagogika, titul 
Ph.D. udělen v roce 2010 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od r. 2003:  PF JČU, odborná asistentka na katedře anglistiky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 10 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 27 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   10 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let (v letech 2013-2016 jsem čerpala 
rodičovskou dovolenou), proto uvádím méně než 5 publikací. 

Karásková, M., Zídková, K., Dvořáková, K. Matt the Bat 2. Angličtina pro 2. ročník, hybridní pracovní učebnice. 
Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019. 88 s. ISBN 978-80-7489-499-2 



 

Dvořáková, K. 2018. Assessment and final reports in foreign language lessons: A case study from a Czech 
Waldorf school. In: EduLingua, University of Szeged, Volume 4, Number 1, pp. 35-49. ISSN 2415-945X.  

Působení v zahraničí 

- 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Jaroslav Emmer Tituly Mgr. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0822 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0822 

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 výslovnosti – vede seminář  

Údaje o vzdělání na VŠ  

2016 – dosud: doktorský studijní program Filologie ve studijním oboru Anglický jazyk na FF UK v Praze 

2012 – 2014: dvouleté navazující magisterské dvouoborové studium anglického a českého jazyka pro 2. 
stupeň základní školy, na PF JU v Českých Budějovicích 

2009 – 2012: tříleté bakalářské dvouoborové studium anglického a českého jazyka pro 2. stupeň základní 
školy na PF JU v Českých Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016 do současnosti Odborný asistent anglického jazyka na Katedře anglistiky PF JU v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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    

   

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Petra Fišerová Tituly Mgr. 

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 

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín I. – vede seminář 

Technika a metodika základních předmětů tělesné výchovy II. -  vede cvičení 

Teorie a metodika rytmické gymnastiky, tanců a základů aerobiku – garant předmětu, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1996-2001 FTVS UK Praha, obor: Tělesná výchova a sport (magisterské studium) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

PF JU v Českých Budějovicích pracovní poměr od 1.9. 2013 - neurčito 

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 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Elvira Gadžijeva Tituly Mgr. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ DPČ rozsah 8 do kdy 0920 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPČ rozsah 8 do kdy 0920 

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

- 0 0 

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

Pěvecká výchova 

Řízení lidové písně 

Řízení sboru 

Řízení sboru v praxi 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

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

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004-2005 učitelka MŠ při George Maison University, Fairfax, stát Virginie, USA 

Od 2006 - sbormistryně a pedagog volného času DPS Jitřenka (a přípravných sborů - celkem 170 děti) při DDM 
České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 0  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

   WOS Scopu
s 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

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



 

        

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Roman Hašek Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1965 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 

Repetitorium geometrie (garant předmětu, vede seminář, 100 %) 

Matematika I (cvičící, 50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika – fyzika, Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích 
(1989, diplom č. G 068279; 1993 oprávnění užívat titul Mgr.) 

Matematické a fyzikální inženýrství, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze (2005, diplom č. HF 
0007450, titul Ph.D.). 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1989–1990 Gymnázium, Prachatice; učitel matematiky a fyziky 

1990–1993 Střední rybářská škola, Vodňany; učitel matematiky, fyziky a informatiky 

1993–1998 Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8; učitel matematiky a fyziky 

1998–2002 Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, odborný asistent 

2002–dosud Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 21  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 26  

Počet vedených obhájených disertačních prací: 1 (školitel specialista)  

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 7 6 5 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Hašek, R. (2018) Dynamic Geometry Software Supplemented with a Computer Algebra System as a Proving 
Tool. Springer, Mathematics in Computer Science, 13(1), 95-104. Dostupné na 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11786-018-0369-x 

http://post.spmailtechnol.com/f/a/E7NiGIjV-y9Z8ZxLdK100w~~/AABE5gA~/RgRfAlYkP0TsaHR0cDovL2xpbmsuc3ByaW5nZXIuY29tL2FydGljbGUvMTAuMTAwNy9zMTE3ODYtMDE4LTAzNjkteD93dF9tYz1JbnRlcm5hbC5FdmVudC4xLlNFTS5BcnRpY2xlQXV0aG9yQXNzaWduZWRUb0lzc3VlJnV0bV9zb3VyY2U9QXJ0aWNsZUF1dGhvckFzc2lnbmVkVG9Jc3N1ZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jb250ZW50PUFBX2VuXzA2MDgyMDE4JkFydGljbGVBdXRob3JBc3NpZ25lZFRvSXNzdWVfMjAxOTA3MDdXA3NwY0IKAACkIiFdXTe31VIPaGFzZWtAcGYuamN1LmN6WAQAAAbn


 

Hašek, R. (2017) A Remarkable Quartic Pretzel Curve. JGG, Heldermann Verlag, Germany. 

Hašek, R., Zahradník, J., Kovács, Z. (2017) Contemporary interpretation of a historical locus problem with the 
use of computer algebra. Kotsireas, Ilias S. a Edgar Martínez-Moro, ed. Springer Proceedings in Mathematics 
& Statistics: Applications of Computer Algebra, 1. edition. Springer International Publishing AG 2017, s. 191-
205. (50 %) 

Hašek, R. (2016) Užití programu GeoGebra při zkoumání množin bodů daných vlastností, Cesty k matematice. 
Matfyzpress, Praha, 2016. 

Hašek, R., Zahradník, J. (2015) Study of historical geometric problems by means of CAS and DGS. The 
International Journal for Technology in Mathematics Education. Burnham, UK: Research Information, 2015, 
22(2), 53–58. (50 %) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Helena Havlisová Tituly PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1958 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Speciální pedagogika I. - garantuje, vede semináře 

Speciální pedagogika II. – (70 %), přednáší, vede semináře 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřeba (40 %) – garantuje, vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1984    PF v  Českých Budějovicích – Učitelství pro ZŠ 

1998    UJEP v Ústí nad Labem – Speciální pedagogika 

2006    PedF UK v Praze – Pedagogika – Ph.D.  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985 – 1987     PF JU  v Českých Budějovicích, oddělení pro vědeckou činnost, odborná referentka 

1987 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

2019 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích, vysokoškolská psychologická poradna JU, speciálně pedagogické  

                          poradenství 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 39 

Počet obhájených diplomových prací: 30 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

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

   

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



 

Tvůrčí činnost: 

Počet odborných publikací celkem: 21 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 11 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2014-2018): 

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

Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Bílková, Z., Brabcová, D., Zemková, L., et al. (2017). School Functioning of Maltreated 
Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education (s. 147-167). New York: 
Nova Science Publishers, Inc. 

Havlisová. H. (2017). Učitel mateřské školy na cestě k inkluzivnímu vzdělávání. In E. Svobodová, M. Vítečková et al., 
Osobnost předškolního pedagoga (s. 68-79). Praha: Portál. 

Jošt, J., Havlisová, H., Zemková, L., & Bílková, Z. (2018). Morphological versus Phonological Awareness in Czech Readers: 
A Case of Transparent Orthography. In Ch. Hansen (Ed.), The Liguistics of Vocabulary. New York: Nova Science 
Publishers, Inc. 

Další tvůrčí činnost: 

Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent history of maltreatment fail in 
antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171. 

2018- 2019: Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na JU- analýza úspěšné a neúspěšné trajektorie. 

Týmový projekt GA JU- 104/2018/S.  (Hlavní řešitel) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Lenka Hessová Tituly Mgr., PhDr. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 0820 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy 0820 

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 

Anglický jazyk 1 – garant předmětu, vede seminář 

Anglický jazyk 2 – garant předmětu, vede seminář 

Anglický jazyk 3 – garant předmětu, vede seminář 

Specializace – Anglický jazyk: 

Jazyk učitele angličtiny I - vede seminář 

Jazyk učitele angličtiny II - vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2007 JU v Českých Budějovicích, Učitelství pro základní školy – učitelství českého jazyka a literatury pro 2. 
stupeň ZŠ – učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň, titul Mgr. 

2018 JU v Českých Budějovicích, rigorózní řízení v Učitelství pro základní školy – učitelství anglického jazyka 
pro druhý stupeň, titul PhDr. 

2017 zahájeno doktorské studium na PedF UK, Pedagogika. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od roku 2007 odborný asistent na PF JU, Katedra anglistiky. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených a obhájených bakalářských prací: 3 

Počet vedených a obhájených bakalářských prací: 1 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   2 

   

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



 

HESSOVÁ, L. (2016). The Newly Designed Course: The Cross-curricular Topic Multicultural Education in English 
Classes. Pegas Journal, roč. 5/2, str.217-231. Nitra: Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. 

HESSOVÁ, L. (2016). The London Experience. Lingua Viva, roč. 12/ 22, str. 9 -20. České Budějovice: Katedry 
jazyků Jihočeské university v Českých Budějovicích. 

Působení v zahraničí 

1. 5. – 31. 5. 2005 absolvování kurzu výuky aj pro 16+, získání mezinárodní kvalifikace ve výuce anglického 
jazyka pro osoby starší patnácti let, Trinity Tesol Certificate. Gillingham, Velká Británie. 

1. 1. – 31. 5. 2005 Pomocný asisitent na Gordon Junior School, Strood, Velká Británie. Podpora dětí, které 
neměly aj jako svůj mateřský jazyk. 

11. 6. – 25. 7. 2009 Fulbrightovo stipendium, SUSI Chicago, USA. 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp rozsah 30 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 30 do kdy N 

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

   

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

Fonetika NŠ 1 – garant předmětu – seminář 100 % 

Fonetika NŠ 2 – garant předmětu – seminář 100 % 

Jazyková cvičení NŠ 1 – garant předmětu – seminář 60 % 

Praxe oborově didaktická (němčina)  – garant předmětu 100 % 

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín I – Didaktika němčiny NŠ 1 – přednáška, seminář  

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín II – Jazyk učitele němčiny 2 – seminář  

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín III – Didaktika němčiny NŠ 3 – přednáška, seminář, Jazyk učitele 
němčiny 3 – seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1999 – 2005: doktorský studijní program Filologie ve studijním oboru Německý jazyk na FF MU v Brně, Ph.D. 
uděleno 2005 

1995 – 1998: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník - aprobace německý jazyk - na PF 
JU v Českých Budějovicích 

1992 – 1995: tříleté bakalářské jednooborové studium německého jazyka jako cizího jazyka pro základní školu 
na PF JU v Jindřichově Hradci 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1995 – 1997 Učitelka německého jazyka na Gymnáziu v Zábřehu na Moravě (jpp) 

1997 – 2001 Lektorka německého jazyka na Středisku jazykové přípravy PdF UP v Olomouci 

2004 – 2012 Odborná asistentka německého jazyka v Jazykovém centru JU v Českých Budějovicích 

2012 – 2013 Odborná asistentka německého jazyka na Katedře jazyků EF JU v Českých Budějovicích 

2013 do současnosti Odborná asistentka německého jazyka na Katedře germanistiky PF JU v Českých 
Budějovicích (jpp) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 



 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

HOFMANNOVÁ, JANA (2015): Äsops Fabeln als Quelle von Redewendungen. Ein Beitrag zur 
Phraseologieforschung. In: KUSOVÁ, JANA - MALECHOVÁ, MAGDALENA - VODRÁŽKOVÁ, LENKA (Hrsg.): 
Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno, S. 249 - 260. ISBN 978-80-263-0939-0. (100%) 

HOFMANNOVÁ, JANA (2015): Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im 
Tschechischen am Beispiel des Numerales VIER. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 29/1, 
S. 47 - 67. ISSN 1803-7380.(100%) 

HOFMANNOVÁ, JANA (2017): Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im 
Tschechischen am Beispiel des Numerales ZEHN. In: Auspicia. Recenzovaný vědecký časopis pro oblast 
společenských a humanitních věd. Ročník XIV, číslo 3 - 4, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České 
Budějovice, S. 79 - 94. ISSN 1214-4967. (100%) 

HOFMANNOVÁ, JANA (2018): Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im 
Tschechischen am Beispiel des Numerales ZWÖLF. In: Lingua viva. 27, České Budějovice, S. 41 – 51. ISSN 
1801-1489. (100%) 

HOFMANNOVÁ, JANA (2018): Kontrastive Phraseologie deutsch-tschechisch am Beispiel der Komponente 
„Arsch“. In: BREUER, INGO – LACKO VIDULIĆ, SVJETLAN (Hgg.): Schöne Scheiße. Zagreber Germanistische 
Beiträge. 27/2018, Zagreb, S. 47 – 61. ISSN 1330-0946. (100%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

Rok narození 1950 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 
hod/tyd 

do kdy 0820 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 7 
hod/tyd 

do kdy 0820 

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 

Hudební pedagogika – garant (30%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1973 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk - hudební výchova (PF Č. Budějovice) 

1977 - Učitelství pro lidové školy umění: hra na klavír (PF Č. Budějovice) 

2005 - doktorský program: Teorie hudební výchovy a pedagogika (UJEP v Ústí nad Labem) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1977 - 1982: lektor hry na nástroj 

1982 - dosud: odborný asistent KHV (Ph.D.) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 3 

Počet vedených obhájených diplomových prací:  17 

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 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Stanislav Holubec  Tituly doc., PhDr., Ph.D. et 
Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy N 

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

-   

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

Kulturní tradice lidstva II (garant, přednášející, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2008: Ph.D. Filosofická fakulta UK, Praha, hospodářské a sociální dějiny 

2007: Ph.D. Filosofická fakulta UK, Praha, sociologie 

2003: Mgr. Filosofická fakulta UK Praha, sociologie - historie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

5/2018 – Historický ústav AV ČR, vědecký pracovník;  

10/2017 Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofie, docent 

10/2017-5/2018 Univerzita Hradec králové, Filosofická fakulta, Historický ústav, docent 10/2010 – 9/2017: 
Imre Kertesz Kolleg. Friedrich Schiller Universität Jena, vědecký pracovník – postdoc. 

10/2008 – 12/2010: Západočeská univerzita Plzeň, Filosofická fakulta, Katedra sociologie, odborný asistent 

10/2005 – 9/2008: Pedagogická fakulta University Karlovy, Praha, Katedra občanské výchovy a filosofie, 
odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací - 21 

Počet vedených obhájených diplomových prací - 6  

Recenzent habilitačních prací – 1 

Recenzent disertačních prací - 1 

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

bez autocitací 

moderní hospodářské a sociální dějiny 2016 Filosofická fakulta UK, 
Praha 

 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 12 150 

   

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: 47 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 17 

z toho 3 knihy, 17 kapitol v knize, 19 článků v periodiku, 8 článků ve sborníku 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

HOLUBEC, Stanislav.  Lenin, Marx and local heroes. Socialist and post-socialist memorial landscapes in Eastern 
Germany and Czechoslovakia, case study of Jena and Hradec Králové. In: Agnieszka Mrozik, Stanislav Holubec 
(eds). Historical Memory of Central and East European Communism. Routledge: New York. 2018, s. 122-140.  

HOLUBEC, Stanislav. Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické 
transformace. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Scriptorium, 2015. 312 s 

HOLUBEC, Stanislav. The Radical Left of the New EU: Between Communist Nostalgia and Postmodern 
Radicalism. Socialism and Democracy. 2015, 29, 3, s. 126-134. 

HOLUBEC, Stanislav. Between Scarcity and Modernity: Working Class Families in Prague in the Interwar 
Period. In: The Hungarian Historical Review. 2014, 3, 1, s. 168-198. 

HOLUBEC, Stanislav. Golden Twenty years or Bad Stepmother? The Czech communist and post-communist 
narratives on interwar Czechoslovakia. In: Acta Poloniae Historica 2014, 110, s. 23-48. 

Působení v zahraničí. 

10/2010 – 9/2017: Imre Kertesz Kolleg. Friedrich Schiller Universität Jena, vědecký pracovník – postdoc  

Podpis  . Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

Rok narození 1956 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

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

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

Dějiny hudby I – garant, přednášející 

Harmonie pro praxi – garant, přednášející, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1975-1980 FFUK Praha, hudební věda 

2008 – Ph.D., FF UK Praha, ústav hudební vědy 

2015 – doc., FF MU Brno, ústav hudební vědy 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1980-2000 Státní vědecká knihovna České Budějovice, knihovník 

Od 2000, PF JU České Budějovice, odborný asistent, od 2015 docent, přednášené obory: teorie hudby, 
harmonie, dějiny hudby, analýza, vedení sboru  

Od 2019, ÚDU AV ČR, jpp 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 16  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 25  

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

bez autocitací 

Hudební věda 2015 MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

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



 

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

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

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

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Biologie dítěte a kurz první pomoci 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000       PF JU v Českých Budějovicích, Učitelství pro střední školy: studijní obor biologie - chemie  

2007       PřF UK v Praze, studijní program Antropologie, katedra antropologie a genetiky člověka – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000 – 2009  SPŠK Bechyně, středoškolská učitelka 

Od roku 2000: spolupráce na výzkumu s KOA FHS UK a PřF UK, SZÚ v Praze 

2002 – 2003  PF JU v Českých Budějovicích externě na katedře biologie, výuka předmětu Anatomie 1 a 2 

2007 – dosud PF JU v Českých Budějovicích, katedra biologie, odborná asistentka 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 74 

Počet obhájených diplomových prací: 21 

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

(bez autocitací) 

   WOS Scop
us 

ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 216 241 60 

   

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

Nejvýznamnější výstupy ve vztahu k vyučovanému předmětu: 

 Popularizace vědy v projektech BOV, Dětská univerzita JU, tématické workshopy v mateřských a základních školách a 
další. 



 

Působení v zahraničí 

Studijní pobyty spojené s výukou v cizím jazyce: 

2010 (únor) - University of Liverpool (School of Biological Sciences), Liverpool UK 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení František Hudeček Tituly doc., Mgr. 

Rok narození 1951 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0820 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0820 

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 

Hra na nástroj I.- IV.  

Intonace pro praxi I. 

U obou předmětů je současně garantem. 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Absolvent HAMU Praha 1977, obor hra na klavír 

Umělecká aspirantura 1987, HAMU Praha, školitel prof. Josef Páleníček 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

J. AUS VN Praha 7/1977-6/1978 

K. 9/1978 dosud Pedagogická fakulta, od 1991 PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 39 

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

bez autocitací 

Hra na klavír 1991 PF JU WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

2014 - Autorské CD (Chopin: Impromtus et Ballades), nahráno červen 2013, vydáno 2014, vydavatel Jc- Audio, 
Jiří Churáček, Netolice. Durata 61:51 

Autorské CD (Dvořák, Suk, Novák, Sokola, Douša), vydavatel Jc- Audio, Jiří Churáček, Netolice. Durata 68:51.  

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

Všechna CD jsou na webových stránkách vydavatelství Jc- audio. 

 



 

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

2016 - Autorské CD Slavné klavírní přídavky 1 

1 F. Mendelssohn-Bartholdy: Duetto op. 38 č. 6 

2 R. Schumann: Píseň lásky 

3 R. Schumann: Snění op. 15 č. 7 

4 F. Schubert: Moment musicaux op. 94 č. 3 

5. B. Smetana: Vzpomínka op. 4 č. 3  

6. B. Smetana: Přívětivá krajina op. 5 č. 3 

7. B: Smetana: Lístek do památníku op. 2 č. 2 

8. B: Smetana: Polka g moll op. 8 č. 2 

9. A. Dvořák: Humoreska Ges dur op. 101 č. 7 

10. F. Chopin: Mazurka B dur op. 7 č. 1 

11. F. Chopin: Mazurka D dur op. 33 č. 2 

11. F. Chopin: Etuda Ges dur op. 25 č. 9 

12. F. Chopin: Etuda E dur op. 10 č. 3 

13. F. Chopin: Nocturno e moll op. 72 č. 1 

14. F. Chopin: Valčík e moll op. posth. 

Total time 49:01, nahráno 13. – 14. června 2015, aula JU, vydáno 2016, 

Vydavatel Jc – audio, Jiří Churáček, Netolice 

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

ID JC/CD013 

2019 – Autorské CD (Suk, Chopin, Mendelssohn-Bartholdy, Debussy, Liszt) 

J. Suk: Jaro op. 22a, Idylky op. 7, F. Chopin: Nocturno c moll, Valse As dur op. 69 č. 1, Nocturno cis moll, Valse 
cis moll op. 64 č. 2, F. Mendelssohn-Bartholdy:Barcarolla Fis dur, C. Debussy: Svit luny, F. Liszt Vlase-
impromtu As dur, Consolation č. 2 E dur, Funérailles) 

Total time: 71:26, Natočeno 13. a 14. dubna 2018, aula PF JU, klavír Bechstein 

Vydavatel: MgA. Jiří Churáček – JC-Audio, Netolice.  

ID JC/CD 014  

Všechna CD jsou na webových stránkách vydavatelství Jc- audio. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol    

Jméno a příjmení Jan Hynek Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ PP rozsah 20 do kdy 0823 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program PP rozsah 20 do kdy 0823 

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

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Práce se třídou a utváření třídního klimatu 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Jihočeská universita, PF, bakalářské studium, obor psychologie – jednooborová (2010-2013) 

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

Jihočeská Universita PF, doktorské studium 

obor pedagogická psychologie (2015 až dosud) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

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

smluvní školitel pro NIDV  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

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  

MRHÁLEK, T., HYNEK, J., KAJANOVÁ, A. (in peer review). Intelligence Diagnostics Using Fourt Revision of Woodcock-
Johnson Tests of Cognitive Abillities (WJ IV COG). Studia Pedagogica, 2019.  

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Štěpánka Chmelová Tituly Ing., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-   

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

Člověk a jeho svět I - neživá příroda a metodika přírodovědných pokusů (45 %) 

Didaktika výuky v terénu (50 %) 

Pěstitelské práce 1 (100 %) 

Pěstitelské práce 2 (100 %) 

Vybrané kapitoly z pěstitelství (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1994 - 1999:             JU ZF - obor Všeobecné zemědělství - profilace tvorba  a ochrana zemědělské krajiny 

1999 - 2003:             JU ZF - prezenční doktorský studijní program v oboru Zemědělská chemie 

2000 - 2002:             JU PF - Doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2002 - současnost:    JU PF k. biologie - odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Celkem 35 obhájených kvalifikačních prací, z toho diplomové práce 20, bakalářské práce 12 a 3 závěrečné 
práce. 

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 89 10 - 

   

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: 35 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 10 

Nejvýznamnější publikace za posledních 5 let (2014-2019): 

RYPLOVÁ, R., CHMELOVÁ, Š., VÁCHA Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Jindřichův Hradec: Epika. 116 s., ISBN 
987-80-7608-027-0 



 

CHMELOVÁ, Š., RYPLOVÁ, R., VÁCHA, Z., VANĚČKOVÁ, O., & PROCHÁZKA, M. (2019). School gardens and their 
potential for environmental education. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.580 

VÁCHA, Z., CHMELOVÁ, Š., & RYPLOVÁ, R. (2019). Zahradní pedagogika v krajích česko-rakouského pohraničí. 
e-Pedagogium, 19(1), 37-49. doi: 10.5507/epd.2019.004. 

CHMELOVÁ Š., RYPLOVÁ R., VÁCHA Z., VANĚČKOVÁ O., PROCHÁZKA M. (2018).  Hodnocení vybavení 
středních škol z hlediska realizace výuky přírodovědných disciplín v rámci zahradní pedagogiky. Research in 
Didactics of Science PLUS,  Abstract of Presentation  25.- 27. June 2018, Univerzita Karlova, Přírodovědecká 
fakulta Praha, s. 55.  

DADÁKOVÁ, E. a CHMELOVÁ, Š. (2017). Flavonoidy – významné rostlinné antioxidanty. In: Pešek, M. a kol. 
Dietární antioxidanty v praxi. České Budějovice:  Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích PF, 73-88.  

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

CHMELOVÁ, Š. (2016). Zvyšování experimentální dovednosti studentů učitelství primární školy a učitelství 
přírodopisu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. In Prokša, Drozdíková, ScienEdu, Inovácie a trendy 
v prírodovednom vzdelávaní, Zborník príspevkov, 1. - 3. jún 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v 
Bratislave, s. 81-85.  

Spoluřešitelka mezinárodního projektu  Edugard ATCZ65 (Education in Plant Growing and Regional 
Sustainable Development), 2016-2019, zaměření na zahradní pedagogiku. 

Členka řešitelského týmu GA JU 118/2016/S Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii (2016-2018). 

Působení v zahraničí 

- 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol  

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

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

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

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Speciální pedagogika II (30%) – garant, přednáší vybraná témata 

Pedagogická diagnostika (20%) – garant, přednáší vybraná témata 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1974       FF UKv Praze -  Psychologie a pedagogika 

1980       Výzkumný ústav pedagogický v Praze- interní aspirantura (CSc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981 – 2002      ŠÚ Jindřichův Hradec,  Pedagogicko psychologická poradna, psycholog 

2012 – dosud     PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, vedoucí oddělení speciální pedagogiky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací: 6 

Počet obhájených diplomových prací: 33 

Vedení PhD – 5 

Recenzent  habilitačních prací – 3 

Recenzent  PhD-prací – 4 

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

Speciální pedagogika 2012 PedF UK Praha 
WOS Scopu

s 
ostatn
í 

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

   

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

Tvůrčí činnost: 

Počet odborných publikací celkem: 64 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 17 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2012-2016/17) – konkrétní publikace: 

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



 

Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., Jošt, J., & Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic self-concept 
in children with epilepsy and on their quality of life. Research in Developmental Disabilities, 45-46(October), 120-128. 

Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Bílková, Z., Brabcová, D., Zemková, L., et al. (2017). School Functioning of Maltreated 
Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education (s. 147-167). New York: 
Nova Science Publishers, Inc. 

Jošt, J., Havlisová, H., Zemková, L., & Bílková, Z. (2018). Morphological versus Phonological Awareness in Czech Readers: 
A Case of Transparent Orthography. In Ch. Hansen (Ed.), The Liguistics of Vocabulary. New York: Nova Science 
Publishers, Inc. 

Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., & Štefánková, Z. (2018). Adolescents with persistent history of maltreatment fail in 
antisaccadic task. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(2), 163-171. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Martin Junge Tituly M.A., B.A.  

Rok narození 1984 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0821 

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 

Jazyková cvičení NŠ 2 – seminář 40 % 

Jazyková cvičení NŠ 3 – garant předmětu – seminář 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2009 – 2013 Universität Greifswald: Bakalářské studium Slovanské filologie a politologie  

2013 – 2016 Universität Greifswald: Magisterské studium Slovanské jazykovědy 

2016 – do současnosti    Universität Zürich: Doktorandské studium Slovanské jazykovědy 

Zahraniční pobyty v Brně (jeden semestr) a v Českých Budějovicích (dva semestry)   

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

PF JU v Českých Budějovicích pracovní poměr od 16.9. 2019 – 31.8. 2021 

2016 – 2019 Universität Zürich, Slavisches Seminar, výzkumný zaměstnanec v projektu Švýcarského 
národního fondu (jpp.)  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 0  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 0  

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0  

Počet vedených obhájených disertačních prací: 0  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

JUNGE, MARTIN. Betrachtungen zu den Germanismen in der Tschechischen Sprache unter Berücksichtigung 
der Phraseologie.  In: JAKLOVÁ, ALENA und ANJA EDITH FERENCE. Deutsch ohne Grenzen. 1. Auflage. Brno: 
Tribun EU (Librix.eu), 2015. 



 

JUNGE, MARTIN. Das Supinum in der slovenischen Grammatikschreibung – Gebrauch folgt Beschreibung oder 
Beschreibung folgt Gebrauch? In: Diskussionsforum Linguistik / Bavarian Working Papers in Linguistics 6: 
Synchronie und Diachronie. Hrsg. von Barbara Sonnenhauser u. a. München, S. 2–16, 2017.  

JUNGE, MARTIN. Vollendet bewegt? Betrachtungen zur Beschreibung des Supinums in den slowenischen 
Grammatiken. In: Junge Slavistik im Dialog VII. Beiträge zur XII. Internationalen Slavistischen Konferenz. Hrsg. 
von Anna Weigl u. a. Hamburg: Dr. Kovač, S. 59–66, 2018. 

JUNGE, MARTIN. Nicht nur Slovenisch, aber auch. Metasprachen und Beispielsprachen in den slovenischen 
Grammatiken. In: Diskussionsforum Linguistik / Bavarian Working Papers in Linguistics 7: Mehrsprachigkeit 
und Variation. Hrsg. von Daniel Holl u. a. München, 2019. 

JUNGE, MARTIN und JOVANA JOVIĆ. Ki, kateri und kdor: Die Relativpronomen im Slovenischen und ihre 
Entsprechungen in den westslavischen Sprachen. In: Junge Slavistik im Dialog VIII. Beiträge zur XIII. 
Internationalen Slavistischen Konferenz. Hrsg. von Anna Weigl u. a. Hamburg: Dr. Kovač, S. 25–33,2019 

Další literatura vztahující se k zabezpečovaným předmětům: 

JUNGE, MARTIN. Betrachtungen zu den Germanismen in der Tschechischen Sprache unter Berücksichtigung 
der Phraseologie.  In: JAKLOVÁ, ALENA und ANJA EDITH FERENCE. Deutsch ohne Grenzen. 1. Auflage. Brno: 
Tribun EU (Librix.eu), 2015. 

Působení v zahraničí 

2015   Tutor pro výuku češtiny, Universität Greifswald – jeden semestr 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Petra Karvánková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0821 

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 

Místo, kde žijeme I 

Globální rozvojové vzdělávání  

Terénní vlastivědná výuka 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2004: Mgr. - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, studijní obor: Učitelství biologie, geologie a 
zeměpisu pro střední školy 

2010: Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, studijní obor: Fyzická geografie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2007: Katedra geografie PF JU (odborný asistent) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 16 

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 1 2 16 

   

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

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Popjaková, D., Karvánková, P. (2018): Modern School Geography and Inquiry Education. Studia Geographica, 
12, 156-179. doi: 10.24917/20845456.12.13  

Karvánková, P., Popjaková, D. (2018): How to link geography, crosscurricular approach and inquiry in science 
education at the primary schools. International Journal of Science Education, 40, 7, 707-722. doi: 
10.1080/09500693.2018.1442598 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J., eds. (2017): Current Topics in Czech and Central 
European Geography Education. Springer, Heidelberg, 297 p. doi: 10.1007/978-3-319-43614-2 



 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š. (2017): Inquiry-Based Education of Physical 
Geography. In Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography 
Education. Springer, Heidelberg, p. 63-86.doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-43614-2_5 

Staněk, M., Karvánková, P., Popjaková, D., Kuřimská, M., Vančura, M. (2017): Týmové vyučování v kontextu 
mezioborové spolupráce. Geografická revue, 13, 1, s. 43 - 50 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Helena Koldová  Tituly doc., RNDr., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

-   

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

Matematika I (garantka předmětu, přednášející, 50 %) 

Matematika II (garantka předmětu, přednášející, 50 %) 

Matematika III (garantka předmětu, přednášející, 50 %) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2004 rigorózní řízení na Př F MU, titul RNDr.  

2006 obhájila doktorskou práci na Př F MU v Brně – obor Obecné otázky matematiky – titul Ph.D.  

2013 ukončení habilitačního řízení v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1986-2001 SOŠT SOU a U Lidická 31 Č. Budějovice – učitelka matematiky  

od roku 1999 PF JU Č. Budějovice katedra matematiky – odborný asistent 

Od roku 2013 PF JU Č. Budějovice katedra matematiky – docent 

Od r. 2018 – děkanka PF JU Č. Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  8/7 

Počet vedených obhájených diplomových prací:  104/98 

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1/1  

Počet vedených obhájených disertačních prací:  3/0 

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

bez autocitací 

Pedagogika 2013 UP v Olomouci WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 1 45 

   

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



 

BINTEROVÁ, H., PETRÁŠKOVÁ, V., Komínková, O. (2014). The CLIL method versus pupils‘ results in solving 
mathematical word problems, The New Educational Review, 38,4, s. 238-249.(50 %) 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., (2014). How to teach mono-unary algebras and functional graphs with the use of 
computers in secondary schools. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 
45 (5), pp. 742-754. (50 %) 

ANDERSEN, M., BINTEROVÁ, H., GEHRING, C., HERBST, M., PECH, P., ULM, V. (2015). Key Competences for 
Lifelong Learning: Concepts for Initial Teacher Education. In Gehring, , Ulm, Developing Key Competeces by 
Mathematics Education. Germany: University of Bayreuth, s. 18-22. (10%) 

BINTEROVÁ, H., GÜNZEL, M., (2015). Evaluation of nonverbal elements in mathematics textbooks. Universal 
Journal of Educational Research, roč. 4, č. 1, s. 122-130. (50 %) 

BINTEROVÁ, H., FUCHS, E., ZELENDOVÁ, E. (2015). Metodické komentáře ke Standardům pro základní 
vzdělávání. 158 s. ISBN 978-80-7481-140-1. (10 %) 

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

JORDÁNOVÁ D., KOLDOVÁ H., PETRÁŠKOVÁ V., ROSA P., (2018) Mezipředmětové vztahy podporující 
propedeutiku matematiky v rámci primárního vzdělávání, Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 
2018,77-82, (40 %) 

JORDÁNOVÁ D., KOLDOVÁ H., PETRÁŠKOVÁ V., ROSA P., (2018)  Interdisciplinary relations supporting 
propaedeutics of mathematics in primary education, in 7th CADGME Conference on Digital Tools in 
Mathematics Education, COIMBRA, Spain, článek následně nyní in print (2019) v International Journal for 
Technology in Mathematics Education (IJTME Volume 26, Number 3 (CADGME 2018 Special Issue 2)) (40 %) 

Působení v zahraničí 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004 (1 měsíc) 

Pedagogical university of Cracow, 2007–2011 (1 měsíc) 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol    

Jméno a příjmení Klára Kováčová Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ PP rozsah 24 do kdy 0821 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program PP rozsah 24 do kdy 0821 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Osobnostní a sociální průprava, Profesní identita učitele I 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2012 – 2017 Vysokoškolské vzdělání (Mgr.) 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

▪ jednooborové navazující magisterské studium psychologie 

 

2009 – 2012 Vysokoškolské vzdělání (Bc.)  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice 37115 

▪ jednooborové bakalářské studium psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

09/2018 – dosud asistent (part-time), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta 

▪ výuka psychologických předmětů, odborná a výzkumná činnost v oboru pedagogické psychologie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 0 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

Počet vedených obhájených rigorózních prací:0 

Počet vedených obhájených disertačních prací:0 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Kováčová, K. (2018). Aktuální trendy ve výzkumu motivace ve školní třídě. Příspěvek prezentovaný na konferenci Den se 
školní psychologií, červen 2018, Praha, Česká republika. 

Kováčová, K. (2018). Učitel v roli Tvůrce. Příspěvek prezentovaný na konferenci Systemický přístup v multikulturní 
výchově, červen 2018, Praha, Česká republika. 



 

Kováčová, K. (2017). Validizace nástroje pro zjišťování učební motivace Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS) v 
českých podmínkách (master’s thesis, Charles University, Prague, Czechia). Retrieved from: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/190891 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Miroslav Krajcigr Tituly Mgr. 

Rok narození 1994 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy 0821 

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

-   

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

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín I. (seminář, 25 %)  

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín II. (seminář, 25 %) 

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín III. (seminář, 75 %) 

Technika a metodika základních předmětů tělesné výchovy I. (seminář, 50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2018 – dosud, OSU, PF, Obor: Kinantropologie (postgraduální doktorské studium), Školitel: doc. PhDr. Petr 
Kutáč, Ph.D. 

2016 – 2018, JČU, PF, Obor: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 

2013 – 2016, JČU, PF, Obor: Tělesná výchova a sport 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2018 – dosud KTVS PF JČU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 0 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 0  

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 0  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 



 

 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  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol    

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

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program PP rozsah 40 do kdy N 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Práce s žáky s poruchami chování – garantuje, vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Teologická fakulta JU – obor pedagogika volného času 

Univerzita J.A. Komenského – obor speciální pedagogika  

Doktorský program -  Pedagogická psychologie  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001 - 2003      Středisko výchovné péče Český Krumlov (psychoterapeut) 

2003 - 2005      Dětská psychiatrická nemocnice Opařany (terapeut) 

2004 - 2005      Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji (psychoterapeut) 

2005 - 2009      Středisko výchovné péče České Budějovice (etoped) 

2009 - dosud     Pedagogická fakulta JU (odborný asistent) 

2012 - 2014       Psychologický ústav AV (odborný pracovník) 

2016 - 2019      Školní speciální pedagog – ZŠ v Českých Budějovicích (školní speciální pedagog) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 43 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 22 

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   



 

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

Kressa, J. Zastánce jako klíčový hráč v dramatu šikany. In Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M. 
(2017). Psychologie školní šikany. Praha, Grada. ISBN: 978-80-247-2992-3.  

Kressa, J. Zastánce v šikaně. Pedagogická orientace, 2019, roč. 29, č. 2, s. 129–148. 

Kressa, J. Percipovaná sociální opora od spolužáků u vybraných rolí v šikaně. e-Pedagogium, 2018, r. 3, s. 44 -52. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Lucie Křenková Tituly Mgr. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program DPČ rozsah 8 do kdy  

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

-   

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

Hudební pedagogika 

Didaktika hudební výchovy I., II. 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2016 Pedagogická fakulta JU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2016 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice – učitelka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  

Počet vedených obhájených diplomových prací:  

Počet vedených obhájených rigorózních prací:  

Počet vedených obhájených disertačních prací:  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

        

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol    

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

Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do kdy 0819 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program PP rozsah 40 do kdy 0819 

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

-   

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

Metodologie výzkumu, akční výzkum – garantuje, vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty, Masarykova univerzita; doktorský studijní obor: obecná psychologie 

(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty, Masarykova univerzita; Studijní obor: psychologie, PhDr. 

(2009) Pedagogická fakulta Západočeská univerzita v Plzni, studijní obor: český jazyk, hudební výchova 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

PF JU v Českých Budějovicích pracovní poměr od 1.9. 2013 - neurčito 

2013 – dosud  odborný asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

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    

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

KUČERA, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém výzkumu. 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. & 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. 



 

Působení v zahraničí 

28. dubna - 20. června 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 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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 

Didaktika výchovy ke zdraví 

Technika a metodika základních úpolů 

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 

2005 - DSP - Zemědělská fakulta JU Č. Budějovice – obor - fyziologie člověka a zvířat 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

odborný asistent (1982 – 2014), Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity 

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 ostatní 

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  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
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  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

Rok narození 1964 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0620 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0620 

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

-   

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

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín I (garant, vede seminář 50 %) 

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín II (garant, 25 %) 

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín III (garant, 25 %) 

Didaktika tělesné výchovy a  jednotlivých disciplín IV (garant, přednášející 75 %) 

Technika a metodika základních předmětů tělesné výchovy I (garant, vede seminář 50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Magisterské studium učitelství pro ZŠ a SŠ, obor TV-On, titul Mgr., 1987, PF ZČU Plzeň. 

Dálkové studium: Trenérská škola - atletika, licence "Trenér I. třídy", 1999, FTVS UK Praha. 

Doktorské studium Specializace ve zdravotnictví, obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální 
problematiky dětí a mládeže, titul Ph.D., 2007, ZSF JU České Budějovice. 

Státní rigorózní zkouška, obor Kinantropologie, předměty Filosofie, Speciální psychologie, Zdravotní tělesná 
výchova, Tělesná výchova a sport zdravotně postižených, Zdravotně orientovaná zdatnost, titul PhDr., 2015, 
FTVS UK Praha. 

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. 

1994 – dosud PF JU odborná asistentka. 

PF JU v Českých Budějovicích pracovní poměr od 17.8. 1992 - neurčito 

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 

CEEPUS  PROGRAMME – AWF in Poznaň, Poland – teacher (1. 3. – 31. 3. 2003) 

CEEPUS  PROGRAMME – AWF in Poznaň, Poland – teacher (1. 3. – 31. 3. 2004) 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Jana Kusová Tituly Mgr., 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 

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín I – Jazyk učitele němčiny 1 – seminář 

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín II – Didaktika němčiny NŠ 2 – přednáška, seminář 

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín IV – Jazyk učitele němčiny 4 – seminář 

Kultura a reálie německy mluvících zemí – garant předmětu – přednáška, seminář 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2007: FF MU v Brně – doktorandské studium na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Německý 
jazyk ve studijním programu Filologie, získání titulu Ph.D. 

1990-1995: PF JU České Budějovice, učitelství pro SŠ, obor Německý jazyk - Dějepis 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 1995 – dosud – PF JU v Českých Budějovicích, katedra germanistiky, odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 42  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 23  

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 0 10 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

KUSOVÁ, Jana (100 %). Morphologische Varianz der peripheren Substantivparadigmen im geschriebenen 
Gegenwartsdeutsch: schwache Maskulina, starke Feminina und gemischte Substantive. Wien: Praesens Verlag, 
2014. ISBN: 978-3-7069-0784-2. 

KUSOVÁ, Jana (100 %). Das schwache und gemischte Substantivparadigma im Deutschen. Sein Aufbau und 
seine Grenzen. In: KUSOVÁ, Jana, Lenka VODRÁŽKOVÁ a Magdalena MALECHOVÁ (eds.). Deutsch ohne 
Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun EU, 2015, s. 187–209. ISBN 978-80-263-0939-0. 



 

KUSOVÁ, Jana (100 %). Belebtheit im Deutschen und Tschechischen. In Lingua viva, České Budějovice, 23/2016, 
s. 55–66. ISSN 1801-1489. 

KUSOVÁ, Jana (100 %). Das Passiv und seine Periphrasen in deutschen und tschechischen Texten aus dem 
Bereich der EU-Strukturfonds. Eine kontrastive Analyse. In ACC JOURNAL, Liberec – Zittau/Görlitz – 
Wrocław/Jelenia Góra, roč. 23, 3/2017, s. 39–58. ISSN 1803-9782 (Print), 1803-9790 (Online). 

KUSOVÁ, Jana (100 %). Zu den morphosyntaktischen Charakteristika der Konstruktion bleiben + zu-Infinitiv im 
geschriebenen Gegenwartsdeutschen. In Lingua viva, České Budějovice, 27/2018, s. 52– 62. ISSN 1801-1489. 

Mezinárodní vzdělávací projekty: 

od 2011 hlavní řešitelka projektu Sommerkolleg České Budějovice (AKTION Česká republika – Rakousko), 
projektový partner – Institut für Slawistik der Universität Wien, od roku 2016 má projekt propůjčen label 
Vídeňské univerzity univie summer / winter school (postupně na roky 2016–2018  a 2019–2021).      

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol    

Jméno a příjmení Lukáš Laibrt Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0820 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program pp. rozsah 40 do kdy 0820 

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

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Adaptační kurz, Zážitková pedagogika, Volnočasová praxe 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2017 – nyní: Filozofická fakulta Masarykovi univerzity v Brně – obor Pedagogika (doktorské studium – Ph.D.) 

2012 – 2014: Teologická fakulta Jihočeská univerzity v Českých Budějovicích – obor Pedagogika volného času (Navazující 
magisterské studium - Mgr.)  

2009 – 2012: Teologická fakulta Jihočeská univerzity v Českých Budějovicích  – obor Pedagogika volného času 
(Bakalářské studium – Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2016 – nyní Asistent na katedře pedagogiky a psychologie na PF JU 

2015 – 2016  Externí vyučující na katedře pedagogiky a psychologie na PF JU  

2014 – 2018  Projektový manažer projektu Trojčení v organizaci Junák - český skaut, Krajinská České Budějovice, z.s. 

2014 – 2015  Lektor prožitkových kurzů na gymnáziu v Třeboni 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

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 Učitelství pro 1. stupeň základních škol  

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

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

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

- - - 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Adaptační kurz, Zážitková pedagogika 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Absolvovaný obor (Ph.D.): Pedagogika, PdF MU v Brně  

Absolvovaný obor (Mgr.): Pedagogika volného času, TF JU v Č. Budějovicích 

Absolvovaný obor (DiS.): Podnikové informační systémy, VOŠ IS v Praze 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

2019-dosud Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených bakalářských prací: 65 

Počet vedených magisterských prací: 21 

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

- - - WOS Scopu
s 

ostatn
í 

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

- - - 

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

V číslech (vše):  

- monografie - 4 

- kapitoly v knize -  4 

- články v SCOPUSu, WoS apod. - 1 

- články v RIV seznamu - 7 

- a další – organizace konference: 3  

 

 

 



 

5 nejvýznamnějších publikací za posledních 5 let  

MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty Studia Kinanthropologica, České 
Budějovice: Pedagogická fakulta, 2018, 19, 3, od s. 165-169, 5 s. – 50 % 

MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Socio-edutainment within Summer Camps? A Missed Opportunity! Pedagogická orientace, 
Brno: Česká pedagogická společnost, 2017,  27, 4, od s. 558-574, 17 s. – 50 % 

MACKŮ, R. Metody a principy pedagogiky volného času In Kaplánek, M. (ed.) Volný čas a jeho význam ve výchově. 
Praha: Portál, 2017. Od s. 122-135 a 181-187, 20 s. ISBN 978-80-262-1250-8. – 100 % 

MACKŮ, R. Pohyb na adaptačních kurzech. In Švamberk Šauerová, M. (ed.), Benefity využití sportovních a prožitkových 
aktivit v edukačních souvislostech (s. 243-253). Praha: Palestra, 2016. – 100 % 

MACKŮ, R. Instantní, nebo skutečné řešení problému? Zlín: Verbum, 2015. ISBN 978-80-87500-74-3. – 100 % 

 

Působení v zahraničí 

- 

Podpis   datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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 

Didaktika zdravotní tělesné výchovy – garant předmětu, přednášející 

Didaktika zdravotní tělesné výchovy II. – garant předmětu, přednášející 

Letní pohybové aktivity v přírodě – garant předmětu 

Teorie a metodika rytmické gymnastiky, tanců a základů aerobiku – garant předmětu 30 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1991 – 1996 Jihočeská Univerzita, Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta, Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů pro 5.-12. ročník, aprobace: tělesná výchova – biologie  

 2001 – 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.) 

 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) 
 



 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
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 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Olga Malinovská Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30,4 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 30,4 do kdy N 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (30 %) – vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011   PdF UP v Olomouci – Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a čínská filologie, Bc. studium 

2013   PdF UP v Olomouci – Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a čínská filologie, NMgr. studium 

2019   PdF UP v Olomouci – Speciální pedagogika:  Ph.D.  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014 –  2016    PdF UP v Olomouci, oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků, odborná referentka 

2016  – 2017    Jazyková škola a školka,  metodik KLC  

2016 –  dosud   PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 

2019 –  dosud   Střední zemědělská škola v Benešově, školní speciální pedagog 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených BP: 9 

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

   WOS Scopu
s 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Bílková, Z., Havlisová H., & Malinovská, O. (2018). Problematika sociální gramotnosti u dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. In A. Nohavová et al. Podpora a rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a učitelském 
vzdělávání. (s. 74-86). Praha: Eduko. [v tisku]. 

Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., Malinovská, et al. (2016). Kvalita života osob se 
speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Malinovská, O., & Ludíková, L. (2016). Teaching foreign languages to adults with acquired visual impairment – a new way? 
Proceedings of the VIth International Intercultural Education Conference, ICTS, EDUCATION AND HEALTH IN A 
TRANSCULTURAL WORLD; Almeria, Spain; 15th - 17th June 2016. 



 

Malinovská, O. (2016). Foreign languages in the terms of employment of persons with visual impairment. Proceedings of 
the International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2016". Volume III, May 27th- 28th, 2016. 
pp. 96-105 

Malinovská, O. (2015). Peer-review ve společenských vědách. Ze zkušeností českých akademiků. MŠMT-IPN Metodika, 
2015. Dostupné z: http://metodika.reformymsmt.cz/cs/uvodni-strana-cz?file=vloz_soubor&id=480&task=download 

Malinovska, O. & Ludíková, L. (2015). Difficulties in changing jobs for people with acquired visual impairment. In ICERI 
2015 Proceedings. (s. 8208-8213). Madrid: IATED. 

Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., Malinovská, et al. (2015). Netradiční pohledy na kvalitu 
života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Malinovska, O. (2015). The use of foreign languages in connection with the change of employment in persons with 
acquired visual impairment. In ICLEL Proceeding. pp. 245-248. 

Působení v zahraničí 

2015 3 měsíční výukový pobyt na Leshan Normal University, Leshan, PRC 

2014 měsíční studijní pobyt na Valdosta State University, Valdosta, GA, USA 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Roman Míčka Tituly PhDr., Th.D., Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 20 do kdy N 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Kulturní tradice lidstva III (garant, vede semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2006 – 2014 Studium na Filozofické fakultě UK, Ústav politologie FF UK, doktorský program, obor Politologie, absolvováno 
06/14 – Ph.D. 

2002 – 2007 Studium na Teologické fakultě JU, doktorský program, obor Teologická antropologie a etika, absolvováno 
04/07 – Th.D. 

2006 Státní rigorózní zkouška na CMTF UPOL, obor Křesťanská výchova, absolvováno 01/06 - PhDr. 

1995 - 2002 Studium na TF JU, obor Učitelství pro SŠ - Učitel náboženství a etiky, absolvováno 06/02 - Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

09/2019 – dosud Odborný asistent, PF JU, Katedra společenských věd 

03/2019 – dosud Vychovatel, Dětský domov Boršov nad Vltavou 

09/2008 – 08/2018 Odborný asistent, TF JU, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce 

01/2003 – 08/2008 Policejní inspektor, Policie České republiky, OOP Boršov nad Vltavou. 

4/2001 - 12/2002 Sociální asistent, Azylový dům pro bezdomovce, Městská charita ČB 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení úspěšně obhájených bakalářských prací – 10 a diplomových prací 42. 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 8 43 

   

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

V číslech (vše): - monografie: 3, - kapitoly v knize:  6, - články v SCOPUSu, WoS apod.: 12, - články v RIV seznamu: 12, - a 
další (vše v číslech): 20 

5 nejvýznamnějších za posledních 5 let: 

MÍČKA, Roman. Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu. Brno: Barrister & 
Principal, 2018, 444 s., ISBN 978-80-7364-078-1. 



 

MÍČKA, Roman. ZNOVU JSME SE UJALI DĚDICTVÍ OTCŮ… Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace 
Michaela Novaka a Patricka Buchanana. Brno: CDK, 2014, 270 s., ISBN  978-80-7325-348-6. 100% 

MÍČKA, Roman. Gaudium et spes in Light of Further Development and the Present Situation In International Relations. 
Asian Horizons, Dharmaram Journal of Theology. Vol. 9, No. 3, September 2015, Bangalore, India, ISSN 0973-9068, s. 
495–517. 100% 
MÍČKA, Roman. Indické křesťanství, politika a sociální učení církve. In:  Studia theologica. 2016/1, ISSN 1212-8570, s. 151–
173. 100% 

Působení v zahraničí 

6-8/2017 Fulbrightova komise – šestitýdenní Summer U.S. Institute for Scholars – Religious Pluralism in the 
United States, hostující instituce – Dialogue Institute at Temple University in Philadelphia. 

2/2015 Studijní pobyt na Pontifical Institute of Philosophy and Religion (Jnana-Deepa Vidyapeeth) v Pune a 
Pontifical Athenaeum of Philosophy, Theology and Canon Law v Bangalore (Dharmaram Vidya 
Kshetram), Indie 

Podpis   datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního 
programu 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Jana Mikolášková Tituly Mgr. 

Rok narození 1991 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do 
kdy 

0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do 
kdy 

0821 

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 

Zimní pohybové aktivity v přírodě 

Letní pohybové aktivity v přírodě 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2016–2018, JČU, PF, Obor: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy,  

2014-2016, JČU, PF, Obor: Výchova ke zdraví - zanechání studia  

2011–2014, JČU, PF, Obor: Tělesná výchova a sport 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2018 – dosud KTVS PF JČU. 

2011 - dosud osobní trenérka a instruktorka skupinových lekcí ve fitness centru. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 0 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

   W
O
S 

Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

      

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



 

      

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu Rozsah 

   

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

Seminář k asistentské praxi 

Inkluzivní didaktika 

Pedagogická diagnostika 

Pedagogická reflexe 

Reflektivní seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ  

magisterské studium na FF UK v Praze (obor Pedagogika), 2002 

doktorské studium na PFJU (obor Pedagogická psychologie), 2020 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

učitel na SOŠ, ZŠ 1. a 2. st., ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování 

odborný asistent na VSCI (Vysoká škola Cevro Institut) 

od r. 2013 asistent na PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 4  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 

 
  

   

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

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., & NAJMONOVÁ, M. (33%) (2018). Vnímání jinakosti dětmi na prvním 
stupni základních škol. Pedagogická orientace, 2018, roč. 28, č. 2., s. 290 – 305 



 

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (33%) (2018). Analýza pedagogických situací jako 
cesta k utváření kompetencí začínajícího učitele. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, 
INTED 2018 Proceeding, s. 4384 - 4391. Valencia: IATED Academy. 

HUSKOVÁ, S., NAJMONOVÁ, M. (20%), VÍTEČKOVÁ, M., & PROCHÁZKA, M. (2018). Faktory 
psychosociálního klimatu školní třídy na 2. stupni základní školy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. 
Candel Torres, INTED 2018 Proceeding, s. 4377 - 4383. Valencia: IATED Academy. 

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. NAJMONOVÁ, M. (25%), & ŠTECHOVÁ, I. (2018). Kázeň žáků jako 
pedagogický problém z pohledu studentů učitelství. In J. Fejfat (Ed.), Proceedings of the 15th International 
Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018, s. 416 -424. Praha: ČZU.  
 
HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J.,  KUSÁ, O., LUKAS, J. & NAJMONOVÁ, M. (20%) (2016). Inkluzivní vzdělávání 
v pregraduální přípravě učitelů. Brno: LLP. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

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

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40hod/týd. do kdy  N 

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

-   

Údaje o vzdělání na VŠ 

2003-2008: studium PF ZU v Plzni, obor Učitelství psychologie a hudební výchovy pro SŠ (Mgr.) 

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

2019: obor Pedagogická psychologie (doc.) 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011-dosud: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

2010 –2016: Akreditační komise, tajemnice pracovní skupiny Pedagogika, psychologie, kinantropologie 

2013–2018: Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent (externí spolupráce) 

2016-2018: Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání – GA JU 
130/2016/S 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací, garantováním studijních programů, členstvím v oborových 
radách doktorských studijních programů, členstvím v habilitačních komisích apod. 

Vedení BP – 24 

Vedení DP – 19 

Garantování studijního programu Učitelství odborných předmětů, členství v OR Pedagogická psychologie (PF JU).  

 

Zkušenosti s členstvím v orgánech grantových agentur, odborných společností apod. na národní a mezinárodní 
úrovni 

Členství v českých odborných organizacích: 

2011 –dosud: člen České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 

2016 –dosud: člen Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) 

2016 –dosud: místopředsedkyně odborné sekce pro výuku psychologie při ČMPS 

Členství v zahraničních odborných organizacích: 

2019 –dosud: člen European Federation of Psychology Teachers' Associations (EFPTA) a zástupkyně za Českou 
republiku 

 

Členství v českých odborných organizacích: 

2011 –dosud: člen České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) 

2016 –dosud: člen Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) 

2016 –dosud: místopředsedkyně odborné sekce pro výuku psychologie při ČMPS 

Členství v zahraničních odborných organizacích: 



 

 
  

2019 –dosud: člen European Federation of Psychology Teachers' Associations (EFPTA) a zástupkyně za Českou 
republiku 

 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
bez autocitací 

Pedagogická psychologie 2019 PF JU v ČB WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení 
Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 
5 4 39 

   

Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti a přehled o nejvýznamnější tvůrčí činnosti vztahující se k dané oblasti 
vzdělávání 

Vzdělávací činnost: 

Osobnostní průprava učitele – garant, vede semináře 

Tvůrčí činnost: 

Počet odborných publikací celkem: 12 

z toho 1 kniha, 8 kapitol v knize, 9 článků v periodiku, 10 článků ve sborníku 

Počet odborných publikací za posledních 5 let:  10 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2012-2016/17): 

 
Nohavová, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU v 
Českých Budějovicích. (100%) 
Nohavová, A., & Komzáková, M. (2018). Možnosti testování funkční psychologické gramotnosti prostřednictvím 
„čtení“ komiksu. In A. Nohavová (Ed.), Podpora a perspektivní rozvoj funkčnígramotnosti ve školní praxi avučitelském 
vzdělávání (s. 97–111). Praha: Eduko. (50%) 
Nohavová, A., & Sokolová, L. (2018). Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů. Pedagogika, 
68(4), 349–366. (50%) 
Nohavová, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., 
Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova univerzita. (kapitola 100%, kniha 
10%) 
Nohavová, A., & Mikulová, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K.Uličná, & P. Najvar, et al., 
Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova univerzita. (kapitola 100%, kniha 
10%) 

 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Gabriela Nohavová Tituly Mgr. 

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30 do kdy 0920 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 30 do kdy 0920 

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 

Literatura pro děti a mládež I, vedení semináře, 50% 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Magisterské studium na PF JU v Č. Budějovicích, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník 
(český jazyk a literatura-dějepis), 1994 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1994 – 2004 PF JU České Budějovice, Katedra českého jazyka a literatury, asistentka, odborná asistentka  

2012 – SŠO Č. Budějovice, učitelka (jpp)  

2017 – 2018 SŠO a VOŠ Č. Budějovice, učitelka (jpp) 

2016 – dosud PF JU České Budějovice, Katedra slovanských jazyků a literatur, lektorka (pp) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
   

   

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 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Milena Nosková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1961 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy 0821 

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 

Kultura řeči, přednášející, 40 % 

Současný český jazyk, vedoucí semináře, 80 % 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

FF MU Brno, Čeština – francouzština (1985) 

FF MU Brno, PhDr. (1987) 

ZSF JU České Budějovice, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a 
seniorů, Ph.D. (2008) 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

ÚJOP UK Dobruška 1985 – 87 

ÚJOP UK Jihlava 1987 – 91 

PF JU České Budějovice 1991 – dosud 

Université des Alpes (Grenoble) – lektorát, 1993-1997 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 49 

Počet vedených obhájených diplomových prací:  47 

 

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   35 

-   

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

 



 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Akademická gramatika spisovné češtiny.  PF JU: Lingua Viva, X, 19, Č. Budějovice, 2014. (recenze) 

Mezi Slovany.  PF JU: Lingua Viva, 14,27, Č. Budějovice, 2018. (recenze) 

K problematice hezitačních a parazitních slov v českém lexiku. In: Jazyk, literatura a kultura jako prostor 
mezinárodní komunikace, 4, 2018. (článek ve sborníku) 

Sabol, J., Zimmermann, J.: Akusticko-auditívna komunikácia. Monografie. Košice: Filozofická fakulta Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v KOŠICIACH, 2014, 168  S. ISBN 978-80-8152-116-4. OPERA  SLAVICA. SLAVISTICKÉ ROZHLEDY. 
JAZYKOVĚDNÝ SEŠIT. VOL. XXVIII/2018/ Č. 2.  FF MU BRNO. S. 65-67. ISSN 1211-7676. (RECENZE) 

Monografie věnovaná zvukové stránce jazyka. Opera Slavica,28,2. 2018. (recenze) 

Působení v zahraničí 

Université Grenoble Alpes, Francie – lektorát,  Francie, 1993 – 1997 

Studijní pobyty:  

Université Grenoble Alpes, Francie, 10-11/1999 

Université Grenoble Alpes, Francie, 11/2000 

Université Grenoble Alpes, Francie, 11/2001 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Aleš Nováček Tituly RNDr., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy 0821 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

Univerzita Karlova v Praze – PřF, KSGRR (zkušební komise 
doktorského stud. oboru Obecná geografie) 

DPP neurčeno 

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

Místo, kde žijeme II (přednášky, seminář, 100 %) 

Terénní vlastivědná výuka (vedení exkurze, 50 %) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1998 -2004 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, magisterské studium - obor: 
Učitelství VVP pro III. stupeň: obor geografie – historie pedagogika, 2004 udělen titul Mgr. 

 2006 udělen titul PhDr., FF UK v Praze, obor: hospodářské a sociální dějiny a metodologie oboru  

 2006 udělen titul RNDr., PřF UK v Praze, obor: sociální geografie 

 2004 -2010 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, doktorské studium - obor: Sociální 
geografie, disertační práce "Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoj a její 
vymezení",  2010 udělen titul Ph.D. 

    

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 



 

Zaměstnání 

(1) 2010–dosud: Odborný asistent, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF, katedra geografie 

(2)   

Další odborné působení mimo aktivity na JU v Českých Budějovicích: 

(3) 2017–dosud: Člen redakční rady časopisu Geografické rozhledy 

(4) 2013–dosud: Člen zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a člen komisí pro obhajoby 
disertačních prací na PřFUK v Praze (pro doktorské studijní programy: otázky obecné geografie, 
regionální a politická geografie, sociální geografie a regionální rozvoj) na PřF UK v Praze 

(5) 2013–dosud: Člen redakční rady časopisu Klaudyán 

(6) 2009–2012: Člen výzkumných týmů KUHIG (Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii) a 
REGPOL (Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie) při KSGRR PřF UK v Praze 

(7) 2004–2014: Lektor přípravných kurzů na VŠ, Tutor, s.r.o. v Praze (2008–2010 hlavní celorepublikový 
garant studia historie - přípravných kurzů na VŠ, Tutor, s.r.o) 

(8) 2004–2010: Přednášková, výzkumná a pedagogická činnost na katedře sociální geografie a 
regionálního rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 36 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 10  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 14 7 18 

   

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: 17 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let (2015-2019): 

  

KUBEŠ, J., NOVÁČEK, A. (2019): Suburbs around the Czech provincial city of České Budějovice – territorial 
arrangement and problems. Hungarian Geographical Bulletin, 68, No. 1, pp. 65-78. (časopis na 
seznamu Scopus) 

KEBZA, M., NOVÁČEK, A., POPJAKOVÁ, D. (2019): Socio-economic Disparities in the Baltic States: Analytical 
Comparison and Categorisation of the Regions. Geographica Polonica, Vol 92, No. 3, pp. 253-271. 
(časopis na seznamu Scopus) 

SEMIAN, M., NOVÁČEK, A. (2017): The reinterpretation of histories in identities of newly established regions: 
The case of Local Action Groups in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 66, No. 4, pp. 307-319. 
(časopis na seznamu Scopus) 

BLÁHA, J. D., NOVÁČEK, A. (2016): How Central Europe is Perceived and Delimited. Mitteilungen der 
Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Jahresband 158, pp.193-214. (časopis na seznamu 
Web of Science) 



 

NOVÁČEK, A., SEMIAN, M. (2015): Micro-regional differentiation of demographic development in Vysočina 
Region – long-term trends (Mikroregionální diferenciace demografického vývoje v Kraji Vysočina). In: 
Klímová, V., Žítek, V. (eds.): 18th International Colloquium on Regional Sciences, Conference 
Proceedings, Masaryk University, Hustopeče, pp. 566-572. (sborník na seznamu Web of Science) 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům  

A) předmět Místo, kde žijeme II.: 

NOVÁČEK, A. (2018): Střední Evropa a území Československa mezi Západem a Východem. Geografické 
rozhledy, 28 (2018/2019), č. 1, s. 4-7. (časopis na seznamu RIV) 

NOVÁČEK, A. (2015): Vraždy ve světě: makroregionální srovnání. Geografické rozhledy, 24 (2014/2015), č. 5, 
s. 8-9. (časopis na seznamu RIV) 

B) předmět Terénní vlastivědná výuka: 

KLUČKA, Š., NOVÁČEK, A. (2014): Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Strakonice. 
Jihočeský sborník historický, 83, s. 251-272. (časopis na seznamu RIV) 

NOVÁČEK, A. (2014): Střední Evropa jako “rakousko-uherské dědictví”. Geografické rozhledy, 23 (2013/2014), 
č. 5, s. 2-4. (časopis na seznamu RIV) 

Působení v zahraničí 

2003             – semestrální studijní pobyt na Universität Wien (obor sociální a hospodářské dějiny)  

2007             – semestrální studijní a výzkumný pobyt na Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Geographisches 
Institut, obor: historická geografie) 

2008-2009  – roční vědecká stáž na Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Institut für Geographie) 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Helena Pavličíková Tituly PhDr., CSc. 

Rok narození 1958 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy N 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Kulturní tradice lidstva I -  (garant, vede semináře) 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1977 – 1981 Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy,  Praha – obor žurnalistika 

1981 PhDr. Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy, Praha – obor žurnalistika 

1989 CSc. (filosofie) Univerzita Karlova,  Praha – obor filosofie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981- 1987 asistent Pedagogická fakulta České Budějovice 

1988 – 2019 odborný asistent Pedagogická fakulta  JU České Budějovice 

2010 –  dosud  vedoucí katedry společenských věd, Pedagogická fakulta JU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce 14 

Diplomové práce 56 

Rigorózní práce 1 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

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

   

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

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. KUKAČKA, Vladislav (2019). Václav Piloušek  - osobnost českobudějovického sportovního a 
kulturního života. In: Studia  Kinanthropologica, vol. 20, Nr. 1, pp. 83 – 88 (článek v recenzovaném časopise) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena (2017). František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Praha: Epocha, 358 s., ISBN 978-80-7557-079-6. 
(kniha) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. HRUŠKOVÁ, Lenka. (2017). Philosophy of Technology in Works of Two South Bohemian Men of 
Science. In: Auspicia, 14 (2), pp. 141-149. (článek v recenzovaném časopise) 



 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav (2016). Czech Media Education at the Crossroads. In: Studia z teorii wychowania. 
Tom VII, Nr. 2 (16), pp. 101-109. (článek v recenzovaném časopise) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav (2016). Through Wisdom to Humaneness and Democracy. Jan Amos Komenský 
and Tomáš Garrigue Masaryk. In: Studia z teorii wychowania. Tom VII, Nr. 3 (16), pp. 27-36. (článek v recenzovaném 
časopise) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. SOMR, Miroslav. (2015). Comenius´ Ethical Visions of the Human Things. In: Studia Edukacyjne, 
Nr. 35, pp. 395-404. (článek v recenzovaném časopise) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena, HEJTMAN, Pavel (ed.). (2014). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a 
výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 195 – 208, ISBN 978-80-7394-475-9 (editor knihy) 

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. ZBUDILOVÁ, Helena (ed.). (2014). Aktuální otázky výchovy k občanství. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita,  95 s. ISBN 978-80-7394-477-3 (skripta) 

Působení v zahraničí 

Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), studijní pobyt, 1992 (X-XII) 

Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 1998 (III-VI) 

Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 2000 (III-VI) 

Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Linz (Rakousko), výuka, přednáškový cyklus, 2001 (III-VI)  

Podpis   datum  

 

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Zdeněk Pecka Tituly Dr. phil. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

-   

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

Didaktizace literárních textů pro děti a mládež – garant předmětu – seminář 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2009 PhD. Univerzita Vídeň, obor Německá filologie 

2000 Mgr. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Německý jazyk – český jazyk, učitelství pro 
gymnázia 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2001 odborný asistent PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 Spoluvydavatelství 

 Eder, Jürgen, Pecka, Zdeněk: Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen 
Kontext, Brno: Tribun EU 2015, 438 s., ISBN 978-80-263-0943-7. 

 Autorství 

 Prezentování v němčině. České Budějovice 2019, 45 stran, EPUB, ISBN 978-80-270-6302-4. 



 

 Alte und neue Medialität an der Schwelle zur digitalen Wende. Das mediale Echo Thomas Bernhards und 
die Selbstinszenierung Elfriede Jelineks, in: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 2018/2, Brno: FF 
MU 2018, s. 111-124. 

 Die Zeitungen in jener großen Zeit. Zur medialen Manipulation in Karl Kraus’ Aufsatz In dieser großen Zeit, 
in: Tvrdík, Milan, Haslmayr, Harald (Herausgeber): Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum: 
Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-
Bibliotheken im Ausland), Wien: new academic press 2017, s. 143-150. 

 Die Grenzen des ‚Deutsch-Seins’. Der gegenwärtige Generationenroman im deutsch-tschechischen Kontext. 
In: Eder, Jürgen, Pecka, Zdeněk: Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen 
Kontext, Brno: Tribun EU 2015, s. 421-433. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům  

  Urválek, Aleš (2015): Vyměřování Německa [Die Vermessung Deutschlands], Aussiger Beiträge 10, Wien: 
Praesens, 2016, s. 181-183. 

Působení v zahraničí 

1. 10. 2018 – 31. 3. 2019 Univerzita Vídeň série přednášek jako hostujícího pedagoga v rámci programu Franz-
Werfel Nachbetreuung 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

Rok narození 1964 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 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DPP  

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

Člověk a jeho svět I – neživá příroda a metodika přírodovědných pokusů, Člověk a jeho svět II – živá příroda a 
didaktika učení o přírodě, Didaktika učení o přírodě, Přírodovědný kurz, Přírodovědná bádání a práce 
s přírodninami, Regionální přírodověda 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1987: Pedagogická fakulta, Č. Budějovice/Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – 
matematika-biologie;  

1999: distanční doktorské studium na ZF JU, obor Aplikovaná a krajinná ekologie 

2017: rigorózní řízení na PF JU, obor Učitelství přírodopisu pro 2. st. základní školy 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1987 – 1989  KNV Č. Budějovice - učitel na gymnáziu Č. Krumlov 

1989 - dosud PF JU odborný asistent 

2015 – dosud vedoucí katedry biologie PF JU 

Garance Přírodovědná a ekologická výchova (Bc.) od roku 2017, PF JU 

Členství v oborové radě, přednášející, školitel  doktorského studia Vzdělávání v biologii (uskutečňováno v 
konsorciu PF JU, PřF JU, PedF UK) 

Přednášející v rámci doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělávání 
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 25 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 120 

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 

Počet vedených obhájených disertačních 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   30 

   



 

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

Petr, J. 2014: The Living Things in the Science Education at Primary School – The Videoresearch of Current 
Status of Instruction. The New Educational Review. vol. 35, no. 2., p. 131-143. ISSN 1732-6729 (100 %) 

Petr J., 2016: Pre-service Biology Teachers‘ Competence to Use Basic Principles of Inquiry in the Design of 
Laboratory Tasks. In Lavonen J., Juuti K., Lampiselkä J., Uitto A., Hahl K. (eds.), E-Book Proceedings of the 
ESERA 2015 Conference: Science Education Research For a Sustainable Future,. Helsinki, Finland, European 
Science Education Research Association  pp. 2157 - 2162.. ISBN: 978-951-51-1541-6 

Papáček M., Čížková V., Kubiatko M., Petr J., Závodská R., 2015: Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. 
In. Stuchlíková I., Janík T. et al., 2015: Oborové didaktiky. Vývoj-stav-perspektivy. Brno, Masarykova 
univerzita. str. 225 – 258 (20 %) 

Florence Le Hebel F., Constantinou, C. P., Hospesova, A., Grob, R., Holmeier, M, Montpied, P., Moulin, M., 
Petr, P., Rokos, L., Stuchlíková, I., Tiberghien, A, Tsivitanidou, O., Žlábková, I., 2018: Students’ Perspectives on 
Peer Assessment. In Dolin J., Evans, R. (Eds) Transforming Assessment. New York, NY: Springer Berlin 
Heidelberg. (8 %) 

Petr, J., Papáček, M., Stuchlíková, I., 2018: The Biology Olympiad as a Resource and Inspiration for Inquiry-
Based Science Teaching. In Tsivitanidou, O., E., Gray, P., Rybska, E., Louca, L., Constantinou, C., P. (Eds.) 
Professional development for inquiry-based science teaching and learning. New York, NY: Springer Berlin 
Heidelberg. pp. 205 – 222, ISBN 978-3-319-91405-3. (33 %) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

-   

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

Finanční gramotnost (garant předmětu, vede seminář, 100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1987 – ukončení studia na MFF UK Praha, obor pravděpodobnost a matematická statistika, zaměření: 
Ekonometrie 

1988 – získání titulu RNDr. v oboru statistika na MFF UK Praha 

2006 – získání titulu Ph.D. na ČZU Praha, Fakulta provozně ekonomická, téma disertační práce: Prognostické 
modely v oblasti modelování finančních časových řad, studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988–2017: odborný asistent na katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích 

2017– dosud: docent na katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích 

2014–2018: předsedkyně AS PF JU v Českých Budějovicích 

2014–2017: Členka AS JU v Českých Budějovicích a členka Ekonomické komise AS JU v Českých Budějovicích 

2010– dosud: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání 
akreditace (poskytovatel zkoušek: Studio D – akustika s.r.o.)  

březen 2007 – září 2010: proděkanka pro rozvoj PF JU v Českých Budějovicích 

2007, 2010: nezávislý posuzovatel Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Praha 
6- Řepy pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání akreditace 

2004–2009: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání 
akreditace (poskytovatel zkoušek: EKOLA group, spol. s r.o.) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Na PF JU  

46 obhájených bakalářských prací 

20 obhájených diplomových prací 

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

bez autocitací 



 

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

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 23 40 60 

   

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

Petrášková, V., Rosa, P. (2018). Using Maple Cloud Computing in Financial Education of Pre-service Teachers. 
Mathematics in Computer Science, 13(1), 237-245. DOI 10.1007/s11786-018-0360-6. (50 %) 
Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Bilkova, Z., Brabcova, D., Zemkova, L. and Petraskova, V. (2017). School 
Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in Education. 1.st ed. 
Nova science Publisher: New York. Chapter 6, pp. 147-168. (14 %) 
Petrášková, V., Rosa, P. (2017). Potencial of Maple as a tool for improving financial education of future teachers. 
The International Journal for Technology in Mathematics Education 24(3), pp. 161–166. (50 %) 
Aprea, C.,Wuttke, E.,Breuer,K.,Koh,N.K.,Davies, P.,Greimel-Fuhrmann,B., et al.(2016). International Handbook of 
Financial Literacy. Springer, New York, p. 713. (5 %) 
Binterová, H., Hašek, R., Karvánková, P., Pech, P., Petrášková, V. (2016). Klíčové kompetence a mezipředmětové 
vztahy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 147 s. (20 %) 
Binterová, H., Hašek, R., Pech, P. a Petrášková, V. (2015). Klíčové kompetence v badatelsky orientované výuce 
matematiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1. vydání, 100 stran. (25 %)  
Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Brabcová, D., Petrášková, V. (2015). Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji 
dítěte. Pedagogicko – psychologická diagnostika. Praha: EDUKO, s.r.o. (20 %) 
Binterová, H., Petrášková, V., Komínková, O. (2014). The CLIL Method Versus Pupils` Results in Solving 
Mathematical Word Problems. The New Educational Review 38(4), pp 238–249 (33 %) 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

Kazda, M, Petrášková, V., Rosa, P. (2018). Comparison of the levels of financial literacy among high school 
students. In Proceedings of the 15th International Conference Efficeency and Responsibility in Education 2016. 
Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2018, s. 147–155. (33 %) 

Kazda, M, Petrášková, V., Rosa, P. (2016). Project learning focused on the issue of loan products. In Proceedings 
of the 13th International Conference Efficeency and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of 
Life Sciences Prague, 2016, s. 271–278. (33 %) 

Hašek, R., Petrášková, V. (2014). Effective methods of teaching financial issues. In Proceedings of the 11th 
International Conference Efficeency and Responsibility in Education 2014. Praha: Czech University of Life 
Sciences Prague, 2014, s. 186–192. (50 %) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Thomas Pimingsdorfer Tituly Dipl.-Päd., Mag. phil, 
Dr. phil. 

Rok narození 1969 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 30 do kdy N 

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

-   

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

Jazyková cvičení NŠ 1 – seminář 40 % 

Jazyková cvičení NŠ 2 – garant předmětu – seminář 60 % 

Jazyková cvičení NŠ 4 – garant předmětu – seminář 100 % 

Didaktika němčiny a jednotlivých disciplín IV – Didaktika němčiny NŠ 4 – přednáška, seminář 

Zahraniční pedagogická praxe – Německo/Rakousko – garant předmětu – projekt, zahraniční praxe 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1991 - Lehramt zum Grundschullehrer, PADL Linz - Dipl.-Päd. 

1996 - Magisterstudium Romanistik und Geschichte, Uni Wien - Mag. phil 

2011 - Doktorat in DaF, Germanistik, Uni Wien - Dr. phil. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1990–1994: Actilingua Wien – učitel NJ  

1994–97: Universität Wien – pomocná vědecká síla 

1997–2010: PF JU – lektor na KNJ 

od 2010: PF JU – odborný asistent na KNJ 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 

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 1 0 16 

   

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



 

PIMINGSDORFER, Thomas (25 %) et al. PAktIKum. Projekt zum Erwerb interkultureller Kompetenz in der 
LehrerInnenausbildung in Bayern und Tschechien (2013–2014). Abschlussbericht: Dokumentation des 
Projektverlaufs – Zusammenfassung,  Universität Passau, Passau 2014, 30 S., ISBN 978-3-9811464-6-2. 

PIMINGSDORFER, Thomas (100 %). Ein „fremdsprachendidaktisches Stiefkind“: Zur Problematik der 
Darstellung des deutschen Artikelgebrauchs in den verbreitetsten DaF-Lernergrammatiken. In:  Národní institut 
pro další vzdělávání (Hrsg.). Cizí jazyky pro život. Sborník příspěvků mezinárodních konferencí k podpoře 
vícejazyčnosti.  Praha: Verlag, 2014, s. 66–71. ISBN 978-80-87449-64-6. 

PIMINGSDORFER, Thomas (100 %). „Verwirrung ohne Grenzen“ oder „Du bist Esel!“ – Der deutsche Artikel in 
DaF-Lehrbüchern, (Lerner-)Grammatiken sowie in der einschlägigen Forschung. In: Andrášová, Hana a Věra 
Janíková (Hrsg.). Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun EU, 2015, s. 257–272. 
ISBN 978-80-263-0932-1. 

PIMINGSDORFER, Thomas (100 %), Rezension zu: Václav Bok. Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer: 
Übersetzung des Berichts von Robertus Monachus über den ersten Kreuzzug. Hamburg: Verlag, 2019. In: Lingua 
Viva, Česke Budějovice, 28/2019, s. 70–71. ISSN 1801-1489. 

Působení v zahraničí 

1990–1994: Actilingua Wien – osm semestrů 

1991–1992: Circulo Hispano-Germanico, Valladolid, Španělsko – dva semestry 

1994–1997: Universität Wien – šest semestrů 

1996–1997: Institut für die Zweisprachigkeitsprüfung in Bolzano/Bozen, Itálie – dva semestry 

Podpis   Datum  

 
  



 

 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol    

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

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy N 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Psychologie pro učitele 1. stupně ZŠ I – vede semináře, přednáší 80% 

Psychologie pro učitele 1. stupně ZŠ II – vede semináře, přednáší 80% 

Týdenní pedagogicko-psychologická praxe I. – garant předmětu 

Týdenní pedagogicko-psychologická praxe II. – garant předmětu 

Souvislá pedagogická praxe – garant předmětu 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2012 – 2018 doktorské studium: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, obor: Pedagogická psychologie, 
téma výzkumu: Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve výuce 

1999- 2005 Magisterské studium oboru Speciální pedagogika – psychologie, Pedagogická fakulta University 
Karlovy v Praze 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2012  - současnost   Odborná asistentka, Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU v Českých Budějovicích 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 60 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 11 

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

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  



 

Lázničková, M. & Plachá, V. (2016). Zkušenosti žen, které prožily domácí násilí, se zaměřením na vnímání pomoci od 
pomáhajících profesí. Sociální práce, 16(6), 78 – 85. 

Plachá, V. (2017). Proces truchlení v prostředí ZŠ. Školský psychológ/Školní psycholog, 18(1), 168 –173.  

Plachá, V. & Jirásková, M. (2017). Řešení? Smrt! Gymnasion, 11(1), 92. 

Franclová, M. & Plachá, V. (2017). Smrt jako téma dětí základní školy. Komenský, 142(2), 47 – 52. 

Plachá, V, (2017)., Setkání se smrtí v životech žáků základních škol. In Vítečková, M., Rybičková, M., Procházka, M, 
Žlábková, I. Škola a její lidé na křižovatkách. (141-154). Brno: Česká pedagogická společnost.  

Plachá, V., Franclová, M. & Habrdová, K. (2018). Primary School Education related to death issues. Theological Review, 
(v redakci) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Milan Pokorný Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 8 do kdy 0822 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 8 do kdy 0822 

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 

Literatura pro děti a mládež I, II -  přednášející 50 %, vedoucí semináře 25 %  

Údaje o vzdělání na VŠ  

FF UK Praha, Čeština – dějepis, PhDr. (1985) 

MU Brno, Ph.D., Teorie a dějiny slovanských literatur (2002) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2006 do současnosti Katedra bohemistiky (nyní Katedra slovanských jazyků a literatur) PF JČU České Budějovice 

2007–2017 Ústav slavistiky FF MU Brno 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 7 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 7 

Počet vedených obhájených rigorózních 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    

-   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Kulturní identita a média. In: Česká slavistika 2018. Jan Sojnek – Galium Brno, 2018, s. 151–156 

V hlavní roli rozhlas! Praha: Radioservis, 2018 

Mezi literaturami. Česko-slovenské literární reflexe ve středoevropských souřadnicích České Budějovice: Jihočeská 
univerzita, 2016 

Ztrácení a nalézání v překladu. Praktické poznámky k jazykovému a kulturnímu kontextu. In: Poetika prózy v 
česko-slovenských souvislostech. Galium, Brno 2016 

"Boj proti formalismu" ve světle intermediálních studií. In: Kontexty literární vědy V. Tribun EU, Brno 2015 

Mezi středními Evropami. Poznámky k definici středu. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. Galium, 
Brno 2015 



 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Aleš Pospíšil Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0820 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0820 

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 

Plošná tvorba - malba (garant předmětu, semináře, 100%) 

Plošná tvorba – základy grafických technik (garant předmětu, semináře, 50%) 

Intermediální tvorba – galerijní pedagogika (garant předmětu, semináře, 100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2007-2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor: Výtvarná výchova, Ph.D. udělen 2011 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2007-2008 ZŠ U Krčského lesa Praha, učitel výtvarné a estetické výchovy. 

2007-2010 KVV PedF UK Praha, interní doktorand. 

2009-dosud KVV PF JU České Budějovice, odborný asistent. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 23  

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 - - 7 

- - - 

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

POSPÍŠIL, Aleš. Obrat vnímání kvality výtvarného vzdělávání pedagogů v počátcích konstituování oboru VV. In 
POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. 
s. 195-202. ISBN 978-80-904268-7-0. (100%) 

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2018. 200 s. ISBN 978-80-904268-5-6. (30%) 

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výtvarná příprava v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ na 
KVV PF JU. In Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I. (Eds.) Škola a její křižovatky. Brno: Česká pedagogická 
společnost, 2017. s. 93 - 98. ISBN 978-80-905245-7-6. (50%) 



 

POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana. Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. 
Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce. In MACHALÍKOVÁ, Pavla; WINTER, Tomáš 
(edd.) Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 90-101. ISBN 978-80-86890-97-
5. (50%) 

POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec – przyczynek do korzeni nowoczesnej edukacji plastycznej. In Arteria13/2015 – 
Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 54-58. ISSN 1895-5827. (100%) 

Další vybrané publikační výstupy: 

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných námětech. In Přišla 
už pošta? - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské 
galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2015. s. 2-5. ISBN 978-80-87799-42-0. (50%) 

POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař – inspirovaný a inspirující. In Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou 
interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6ti let. Písek: Sladovna Písek, o. p. s., 2015. s. 
15-19. Projekt: reg. č. M00285 za podpory OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013. (100%) 

Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let: 

V borůvčí, 2017, certifikace: CMY (100%). SOMA#4, 2017, certifikace: CMZ (100%). Orbis Pictus, 2016, 
certifikace: CMZ (100%). Bílá laboratoř, 2016, certifikace: CMZ (100%). Magdaléna lascivní a kajícná, 2016, 
certifikace CMY (100%). 

Působení v zahraničí 

- 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Radka Prázdná Tituly Mgr. et Mgr., Ph.D.  

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 8  do kdy N 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (30 %) – vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1997    ZSF JU v Českých Budějovicích – Sociální rehabilitace zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých osob,  

             Mgr. stud. 

2003    TF JU v Českých Budějovicích – Učitelství etiky a náboženství pro střední školy, Mgr. stud. 

2003    PedF UK v Praze –  Speciální pedagogika - tyflopedie 

2009    ZSF JU v Českých  Budějovicích, Prevence, náprava a terapie sociálně patologických jevů dětí a mládeže – Ph.D.  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1997 – 2003     Centrum Arpida v Č. Budějovicích, speciální pedagog, Speciálně pedagogické centrum  

1997 – 2012     ZŠ  Máj II v Č. Budějovicích, speciální pedagog speciální třídy pro žáky se zrakovým postižením 

2003 – 2019     TF JU v Českých Budějovicích, katedra etiky, psychologie a charitativní práce, externí vyučující  

2009 – dosud    ZSF JU v Českých Budějovicích, katedra psychologie a speciální pedagogiky (od 1. 1. 2016 Ústav    

                         sociálních a speciálněpedagogických věd), odborná asistentka 

2012 – 2016     Centrum podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Jihočeské univerzity, odborná 

                         poradenská pracovnice 

2018 – dosud    PF JU v Českých Budějovicích,  katedra pedagogiky a psychologie,  odborná asistentka  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 65 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 3 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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



 

Prázdná, R. (2018). Informační a komunikační technologie v procesu sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením. 
Speciální pedagogika, 28(1), 14-26. 
Prázdná, R. (2019). Historický vývoj přístupu společnosti k osobám se zdravotním postižením. In A. Mojžíšová, Sociální 
práce s osobami se zdravotním postižením (s. 23-26). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 
Prázdná, R. (2019). Etické souvislosti fenoménu zdravotního postižení v evropském kontextu. In A. Mojžíšová, Sociální 
práce s osobami se zdravotním postižením (s. 32-34). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 
Prázdná, R. (2019). Mezinárodní dokumenty z oblasti lidských práv osob se zdravotním postižením. In A. Mojžíšová, 
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením (s. 43-48). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 
Prázdná, R. (2019). Problematika osob se sluchovým postižením. In A. Mojžíšová, Sociální práce s osobami se 
zdravotním postižením (s. 71-76). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 
Prázdná, R. (2019). Problematika osob se zrakovým postižením. In A. Mojžíšová, Sociální práce s osobami se zdravotním 
postižením (s. 77-83). České Budějovice: JU v Českých Budějovicích. 
 
Další tvůrčí činnost: 
2017 - spolupráce na tvorbě Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na rok 2018-
2021 (Jihočeský kraj) 
  

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol  

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 a psychologie - vedení semináře 50%, Pedagogika III. - vedení semináře 100% 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2009 – Pedagogická fakulta UK v Praze – Pedagogika – Ph.D. 

1992 – Pedagogická fakulta JU – Učitelství Rj – Dějepis – Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1992 – 1996 gymnázium Týn nad Vltavou - učitel 

1996 – dosud – Pedagogická fakulta JU – odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 244  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 42  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 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. (2019) Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: Passparta Publishing. ISBN 
978-80-88290-28-5 
PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations as a way 
of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  INTED2018 
Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2018, s. 4384-
4391. ISBN 978-84-697-9480-7. 
PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) 
Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , 



 

López Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion 
Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 
PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) Prevention of risk behavior at the 1st level of 
elementary school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák,  Proceedings of the 14th 
International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences 
Prague, s. 337-346. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 
PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) 
Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , 
López Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion 
Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 
 
Další publikace k zajišťovaným předmětům  

 Úvod do pedagogiky a psychologie  
VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%) & M. NAJMONOVÁ (2018) Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni 
základních škol. Pedagogická orientace, 28 (2), s. 290-305 
PROCHÁZKA, M. (100%) 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. 
NAJMONOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M.  (33%) Inclusion of pupils with specific behavioural 
disorders from the viewpoint of teachers and school psychologists. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel 
Torres,  ICERI2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Española, 11, 46010 Valencia, 
SPAIN, 2018, s. 3957-3963. ISBN 978-84-09-05948-5 

 Pedagogika III. 
VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%) & M. NAJMONOVÁ (2018) Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni 
základních škol. Pedagogická orientace, 28 (2), s. 290-305 

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (25%), NAJMONOVÁ, M., ŠTĚCHOVÁ, I. Behaviour and discipline in schools as 
an educational problem from the viewpoint of student teachers. In Fejfat,  Proceedings of the 15th 
International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. Praha: Česká zemědělská univerzita 
v Praze, 2018, s. 416-424. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X. 

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%), SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B. Preparedness of a novice teacher to deal 
with disciplinary problems. In Houška,  Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and 
Responsibility in Education. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 506-511. ISBN 978-80-213-
2762-7. ISSN 2336-744X. 

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 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Eva Roučová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1962 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 30 do kdy N 

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

-   

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

Technické práce s didaktikou- 100% 

Badatelsky orientovaná primární technická výchova 1 – 100 % 

Tvorba s technickými materiály- 100% 

Kompenzační cvičení pro děti s ADHD- 100% 

Příprava pokrmů na 1. stupni ZŠ- 100% 

Tvorba z textilních materiálů- 100% 

Badatelsky orientovaná primární technická výchova 2 – 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2010: rigorózní řízení v oboru Primární pedagogika na PdF UK Praha 

2001–2008: doktorský studijní program Pedagogika ve studijním oboru Technická výchova na PdF UP v 
Olomouci, Ph.D. uděleno 2008 

1980–1985: učitelství pro 1. stupeň ZŠ - na PF v Českých Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1986–1989   učitelka na 1. stupni ZŠ Velešín, okres Český Krumlov, ONV Český Krumlov 

1989–2003 odborná asistentka Katedry technické výchovy, PF JU České Budějovice 

2003 - dosud odborná asistentka Katedry aplikované fyziky a techniky, PF JU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 6 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 190 

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   76 

   

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



 

Roučová, E. (2017) Aktuální pojetí učiva o bezpečnosti a hygieně v technické složce přípravy učitelů primární 
školy. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Pdf UP. Roč. 10, č. 1, s. 161- 166. ISSN 1805-8949. 

Působení v zahraničí 

Podpis   Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Karel Řepa Tituly Mgr., Bc., Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

- - - 

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

Plošná tvorba – Kresba (garant předmětu, semináře, 100%) 

Výtvarná kultura (garant předmětu, přednášky, 100%) 

Prostorová tvorba (garant předmětu, přednášky, 100%) 

Didaktika výtvarné výchovy pro 1. st. ZŠ (garant předmětu, semináře, 100%) 

Studijní tvorba v plenéru (garant předmětu, semináře, 100%) 

Experimentální výtvarné činnosti na 1. st. ZŠ (garant předmětu, semináře, 100%) 

Environmentální tvorba v plenéru (garant předmětu, semináře, 100%) 

Základy fotografie (garant předmětu, semináře, 100%) 

Výtvarná kultura – Exkurse II. (garant předmětu, semináře, 100%) 

Autorská tvorba v ateliéru (garant předmětu, semináře, 100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1999-2004 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta, obor: Učitelství českého jazyka a 
výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.) 
2005-2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta, obor: Arteterapie (Bc.) 
2005-2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta, obor: Teorie výtvarné 
výchovy (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004-2008 KPE TF JU v Českých Budějovicích, interní doktorand, odborný asistent. 

2008-dosud KVV PF JU České Budějovice, odborný asistent. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 36  

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

bez autocitací 

- - - WOS Scopus ostatní 

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

- - - 



 

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

ŘEPA, Karel. Instantní výtvarka. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 160-170. ISBN 978-80-904268-7-0. (100%) 

ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné 
výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2018. 200 s. ISBN 978-80-904268-5-6. (30%) 

ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš. Výtvarná příprava v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ na 
KVV PF JU. In Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I. (Eds.) Škola a její křižovatky. Brno: Česká pedagogická 
společnost, 2017. s. 93 - 98. ISBN 978-80-905245-7-6. (50%) 

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných námětech. In Přišla 
už pošta? Katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské 
galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2015. s. 2-5. ISBN 978-80-87799-42-0. (50%) 

ŘEPA, Karel. Dětská hra a představivost. In Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v 
rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6ti let. Písek: Sladovna Písek, o. p. s., 2015. s. 11-13. Projekt: reg. č. 
M00285 za podpory OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika. (100%) 

Nejvýznamnější výstupy v Registru uměleckých výstupů (RUV) za posledních 5 let: 

Od fotografie k plakátu, 2016 (100%), certifikace: CMZ. Bílá laboratoř,  2016 certifikace: CMZ (100%). Logotyp 
Z, 2016, certifikace: CMZ (100%). Vizuální styl ČPDS, 2016, certifikace: CMZ (100%). Logotyp KVV PF JU, 2016, 
certifikace: CMZ (100%). Logotyp NJC, 2016, certifikace: CMZ (100%) 

 

Působení v zahraničí 

- 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Libuše Samková Tituly RNDr., 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 

Matematika II (vede seminář, 50 %) 

Matematika III (vede seminář, 25 %) 

Početní techniky (garant předmětu, vede seminář, 100 %) 

Zájmová matematika (garant předmětu, vede seminář, 100 %) 

Praxe oborově didaktická (matematika) (garant předmětu, vede seminář, 100 %) 

Didaktické situace v matematice (garant předmětu, vede seminář, 100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1997-2001: doktorské studium na MFF UK Praha, obor Matematická analýza 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001-2006: FA ČVUT Praha, odborný asistent 

2005-2009: PF JU Č. Budějovice, odborný asistent, jpp 

2009 –dosud: PF JU Č. Budějovice, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 15  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 17 10 100+ 

   

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: 46 

z toho 5 kapitol v knize, 17 článků v periodiku, 24 příspěvků ve sborníku 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 30 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 



 

 Samková, L. (2018) Concept Cartoons as a Representation of Practice. In O. Buchbinder & S. Kuntze 
(Eds.) Mathematics Teachers Engaging with Representations of Practice (71-93). Cham: Springer. 

 Samková, L. (2018) Assessing future teachers' knowledge on fractions: written tests vs Concept 
Cartoons. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(3), 45-52. 

 Samková, L. (85 %), Tichá, M. (2017) On the way to observe how future primary school teachers 
reason about fractions. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 10(4), 93-
100. 

 Samková, L. (85 %), Tichá, M. (2016) On the way do develop open approach to mathematics in future 
primary school teachers. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9(2), 37-
44. 

 Samková, L. (2018) Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. 
stupně ZŠ – empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu. Studia Paedagogica, 23(3), 
49-67. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

 Samková, L. (2016) Didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů 1. stupně základní školy před 
studiem didaktiky matematiky. Scientia in educatione, 7(2), 71-99. 

 Samková, L. (70 %), Hošpesová, A., Tichá, M. (2016) Role badatelsky orientované výuky matematiky 
v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. Pedagogika, 66(5), 549-569.  

 Samková, L. (50 %), Hošpesová, A., Roubíček, F., Tichá, M. (2015) Badatelsky orientované vyučování 
matematice. Scientia in educatione, 6(1), 91-122. 

 Samková, L. (80 %), Tichá, M. (2016) O některých miskoncepcích souvisejících se schopností 
argumentovat. In J. Hromadová & A. Slavík (Ed.) Cesty k matematice II (58-66). Praha: Matfyzpress. 

 Samková, L. (2016) Badatelsky orientované vyučování matematice v přípravě budoucích 
prvostupňových učitelů. In M. Uhlířová (Ed.) EME2016 Proceedings. Primární matematické 
vzdělávání v souvislostech (9-14). Olomouc: Pedagogická fakulta UP. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Martin Schacherl Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 28  0822 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 28  0822 

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 

Kultura řeči, 10 %, konzultace 

Mateřský jazyk – tvarosloví, 100 %, přednášející, vedoucí semináře 

Mateřský jazyk – syntax, 100 %, přednášející, vedoucí semináře 

Mateřský jazyk – stylistika, 100 %, přednášející, vedoucí semináře 

Didaktika prvopočátečního čtení a psaní I, II – 20 %, přednáška, konzultace 

Didaktika mateřského jazyka a slohu I, II – 30 %, seminář, konzultace 

Současný český jazyk – 20 %, seminář, konzultace 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1997 a 2000 (Mgr.) Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně  

2000 (PhDr.) Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

2003 (PhD) Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1998 – 2000   SOUz Kamenice nad Lipou (učitel) 

2000 – 2004   Gymnasium in Třebon (učitel) 

2004 – 2016   Gymnasium in Vodňany (ředitel) 

2016 –   Základní škola a Gymnázium Vodňany (statutární zástupce školy) 

2006 –   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra slovanských jazyků a literatur, Oddělení českého 
jazyka a literatury  

 

Association of Grammar School Directors ČR (from 2004) 

Lecture activity: PAU (od 2004), MŠMT (from 2005), NIDV (from 2010), CZVV (from 2012) 

Czech Association of Slavists (from 2006) 

Literary-scientific society, o. s. by AV ČR (from 2008) 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 



 

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  42 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 30 

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 1 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2 1 32 

   

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

Schacherl. M: Expressional accentuations in quotes as applied Czech scientific and theoretical texts. In: Nová 
filologická revue. Roč. 9, Č. 2/2017, 6–17. ISSN1338-0583. (Reprinted Schacherl. M.: Expressional accentuations in 
quotes as applied Czech scientific and theoretical texts. In: Bohemistyka. Rocznik XVII. 4/2017. 303–316. ISSN 1642-
9893). 

Schacherl M.: Formal Structure of the Text – enquiry into the chapter, the title and the introduction in Julius Zeyer`s 
prose style. In: Slavia Occidentalis. 74/2/2017, 89–96. ISSN 0081-0002. 

Schacherl M.: Izbrane slogovne tendence sodobnih strokovnih besedil – K razvojnim spremembam sloga 
sodobnih čeških teoretično-strokovnih besedil. Jezik in slovstvo. Ljubljana, 2-3/2018, 189–199. ISSN 0021-6933. 

Schacherl M. Some tendencies in contemporary scientific texts – the changing style of present – day theoretical 
discourse written in Czech, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, 212 s. 

 SCHACHERL, M. Syntax. Úvodní kurz. Pro studenty učitelství 1. stupně základní školy. Druhé, opravené vydání. 
České Budějovice: Typodesign s.r.o., 2014, 128 s. ISBN 978-80-260-6332-2. 

  SCHACHERL, M. DUDÁKOVÁ, P, SCHACHERLOVÁ, A.: Slohové postupy a slohové útvary. Cvičebnice. Vodňany: 
Gymnázium Vodňany, 2014, 158 s. ISBN 978-80-905874-0-3. 

Působení v zahraničí 

Great Britain, Anglolang Academy of English, Scarborough, Effektive Communication in a European Context 
(COMENIUS, UK-2008-670-008) 

Germany, Naturwissenschaftlich-technologisches, sprachliches, wirtschafts- und sozialwissenschafliches 
Gymnasium Zwiesel (2013 – 2 měsíce) 

Slovakia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií (2014 – 2 měsíce) 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol  

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-   

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

Psychologie pro učitele 1. stupně ZŠ I. a II. (garantuje, přednáší vybraná témata)  

Údaje o vzdělání na VŠ  

PF Č. Budějovice, 1980 – 1985, matematika - fyzika 

FF UK Praha, 1986 – 1991, jednooborová psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985 –dosud PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských a diplomových prací: 19 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 3 

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

bez autocitací 

Obecná psychologie 1997 MU Brno, WOS Scopus ostatní 

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

cca 
100 Pedagogická psychologie 2009 UK Praha 

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

 HEINZ, J., ENGHAG, M., STUCHLÍKOVÁ, I., CAKMAKCI, G., PELEG, R., BARAM-TSABARI, A. Impact of initiatives 
to implement science inquiry: a comparative study of the Turkish, Israeli, Swedish and Czech science 
education systems. Cultural Studies of Science Education, 2016, roč. 2016, č. July 2016, s. 1-32.  

 PLASSOVÁ, M., STUCHLÍKOVÁ, I., VAVREČKA, M. (2017). Úvod do aproximálního numerického systému. 
Pedagogika, 67, 161-176. 

 LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A.,GROB,R, HOLMEIER, M., MONTPIED, P.,  MOULIN, M., 
PETR, J., ROKOS, L., STUCHLIKOVA, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O. & ZLABKOVA, I. (2018). Students’ 
perspectives on Peer Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). 
Springer International Publishing. 



 

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

Působení v zahraničí 

10. 9. – 15. 10. 2000  J. W. Goethe Universität Frankfurt – zpracování společného výzkumu v oblasti hněvu a 
úzkosti  

1. 2. – 10. 7. 2007 University of Minnesota, Fulbright Scholar. 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Dinara Suleymanová Tituly Mgr. 

Rok narození 1951 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 30 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-   

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

Hra na nástroj I.- IV. 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Absolventka Institutu sester Gnesinych, Moskva 1983, obor hra na klavír 

1984-86 – umělecká aspirantura, Institut sester Gněsinych, Moskva, obor hra na klavír 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1983-84                odborná asistentka Konzervatoř Kazaň (RSFSR) 

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

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

1986 – 1994 Moskevský pedagogický institut, odborná asistentka hry na klavír 

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

2000 – dosud       PF JU v Českých Budějovicích, odborná asistentka hry na klavír na katedře hudební výchovy 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  

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    

   

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

Rok 2014  

CD (Bach: Partita č. 2 c moll BWV 826, Schumann: Kreisleriana op. 16, Beethoven: Sonáta A dur op. 101), 
vydavatel Jc-audio, Jiří Churáček, Netolice    

Rok 2015  

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



 

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

Rok 2016  

6. 3. Koncert s Olgou Romankou (vítězkou mez. pěvecké soutěže M. Calas v Rio de Janeiro), pořadatel JKF 

Koncertní síň O. Jeremiáše, České Budějovice 

Rok 2017 

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

Rok 2018  

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

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

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Jitka Šebová Šafaříková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy 0821 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do psychologie – semináře (25 %) 

Psychohygiena – garant, semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1986 - 1990  FF UK Praha - jednooborová psychologie  
1991 - titul PhD. - na FF UK Praha 
od 2010 - 2018 - studium na FF UP Olomouc, 2018 titul Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 1991 - 1992 - psycholog na Úřadě práce v Praze 6  
od 1992 - 1994 - odborný asistent, psycholog Správa služeb zaměstnanosti, MPSV ČR  
od 1994 - doposud - na OSVČ - personální, dopravní a forenzní psycholog s působností - Praha, Tábor, České 
Budějovice, Prachatice  
od 2010 - dosud - odborný asistent KPE, PF JČU CB  
od 2019 – dosud - EUROPSYCHOLOG  
od 2018 - dosud - člen revizní komise dopravních psychologů za Jihočeský kraj MD ČR  
od 2019 - dosud - člen revizní komise Asociace dopravních psychologů 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
 
Šebová Šafaříková, J. 2018). Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu 
řidiče z povolání – disertační práce, UP Olomouc 



 

Černochová, Rudá, Šebová Šafaříková (30%) (2016). TVP – Inventář dopravně relevantních vlastností osobnosti. 
Standardizace metody. Praha,Hogrefe-Testcentrum.            
 
Plančíková,V., Šebová Šafaříková, J. (33 %),Takáčová,J. (2017). Nákupní horečka aneb Vánoce jsou tady. 
Psychology Now 2017!: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice: Pedagogická 
fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-654-8. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-   

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

E-bezpečnost pro učitele – garant, vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011 - Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Studijní program 
Učitelství pro střední školy, obor Učitelství matematiky a obor Učitelství výpočetní techniky – Mgr. 

2016 - Doktorské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Studijní program 
Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2014 - odborný asistent Katedry informatiky PF JU v Č. Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15 

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 6 2 13 

   

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

ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Influences on ICT teachers knowledge and routines in a technical e-safety context. 
In Telematics and Informatics. 2017, 34(8), s. 1488-1502. ISSN 0736-5853. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012 (70 %) 
 
ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. The influence of teaching methods on learners’ perception of e-safety. In 
Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, s. 253-275. Dostupné z 
http://www.informingscience.org/Publications/3877 (40 %) 
 
BUDINSKÁ L., MAYEROVÁ K., ŠIMANDL V. Differences Between 9–10 Years Old Pupils’ Results from Slovak and 
Czech Bebras Contest. In: Pozdniakov S., Dagienė V. (eds) Informatics in Schools. Fundamentals of Computer 
Science and Software Engineering. ISSEP 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11169. Cham: 
Springer, 2018, s. 307-318. ISBN 978-3-030-02749-0. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02750-6_24 (33 %) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012


 

ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. The Use of Inquiry Based Education in a Simulation Software Environment in Pre-
Service ICT Teacher Training. International Journal of Information and Communication Technologies in 
Education, 2015, roč. 4, č. 1, s. 5-15.  (70 %) 
 
ŠIMANDL, V. ICT Teachers and Technical E-safety: Knowledge and Routines. International Journal of 
Information and Communication Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 2, s. 50-65. (100 %) 

Působení v zahraničí 

1.-30.4. 2016: Studijní pobyt na Fakultät für Informatik, Technische Universität Wien, Rakousko 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Ivana Šimková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0820 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 40 do kdy 0820 

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 

Kultura řeči – seminář 50 % 

Didaktika prvopočátečního čtení a psaní I – přednášející, seminář 80 % 

Didaktika prvopočátečního čtení a psaní II – seminář 80 % 

Didaktika mateřského jazyka a slohu I - seminář 70 % 

Didaktika mateřského jazyka a slohu II - seminář 70 % 

Didaktika čtení a literární výchovy  - seminář 50 % 

Seminář k diplomové práci I, II – seminář 100% 

Praxe oborově didaktická (český jazyk) – 100% 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2009-2013 – doktorský studijní program (Ph.D.) na PF UKF v Nitře, obor Pedagogika;  

2010 -  PhDr. na PF UP v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň; 

1999 – 2002  studium na PedF UK Praha, obor Speciální pedagogika (rozdílové studium) 

1987 – 1991  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) na PF JU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2006 – dosud  Odborná asistentka a vědecká tajemnice na Katedře slovanských jazyků a literatur, Oddělení 
českého jazyka a literatury PF JU; 

1992-2005  Odborná asistentka na Katedře českého jazyka a literatury PF JU; 

1991-1992  Učitelka 1. stupně na ZŠ Rudolfovská, České Budějovice; učitelka 1. stupně na ZŠ E. Destinové, České 
Budějovice 

1986-1987 Učitelka 1. stupně na ZŠ Kunžak  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 39  

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   37 

-   



 

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

ŠIMKOVÁ, I. Výuka elementárního čtení a psaní v české primární škole. In Semantika i funkcionirovanije 
jazykovych jedinic raznych urovněj. Ivanovo: Ivanovskij gosudarstvennyj universitet, 2015, s. 393-399. ISBN 978-
5-7807-1110-0. 

ŠIMKOVÁ, I. Перспективы развития языковой политики в чешской республике. In Языковая толерантность 
как фактор эффективности языковой политики. Perm, Rusko: Prikamskij sociaľnyj institut, 2015, s. 458-463. 
ISBN 978-5-91091-064-9.  

ŠIMKOVÁ, I. Transformace jazykového vzdělávání v České republice. In Jazyk, literatura a kultura jako prostor 
mezinárodní komunikace. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 278-284. ISBN 978-80-261-0668-5.  

ŠIMKOVÁ, I. Význam čtenářské gramotnosti ve vzdělávání žáků mladšího školního věku. In Jazyk, literatura a 
kultura jako prostor mezinárodní komunikace. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2017, s. 365-372. ISBN 978-
80-261-0668-5.  

ŠIMKOVÁ, I. Klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. České Budějovice: Lingua viva, 2017, roč. XII, č. 24, s. 
64-65.   

ŠIMKOVÁ, I. Proměny výuky elementárního čtení a psaní v české primární škole. In Jazyk, literatura a kultura jako 
prostor mezinárodní komunikace. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 150-154. ISBN 978-80-261-0835- 

  

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



 

 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola PF JČU České Budějovice 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol  

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

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

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 28 do kdy N 

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

-   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Pedagogická psychologie – garantuje, vede semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011 PhD Vývojová psychologie, FSS MU Brno 

2002  Mgr. Psychologie, FF UK Bratislava 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2004-nyní odborná asistentka  PF JČU České Budějovice 

Od 2012 soukromá psychologicko-poradenská praxe 

2004-2006 Psycholožka SVP České Budějovice  

2003-2004 Psycholožka DDÚ Homole, České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., Štefánková, Z. (2019). Saccadic eye movements are related to personality traits: a 
comparison of maltreated and non-maltreated young women. Journal of psychiatry and psychiatric disorders, 3(6), 245–
261.  

Jošt, J., Havlisová, H., Bílková, Z., Malinovská, O., Štefánková, Z. (2019). Eye-Tracking Could Contribute to The Diagnostics 
of The Can Syndrome. American journal of biomedical science and research, 6(5), 413–415. 

Maňourová, Z., Štefánková Z., Laibrt, L., Garabiková Pártlová, M. Bílková, Z. (2019) Začleňování čtenářské pregramotnosti 
do pedagogické práce učitelů MŠ, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 3, 2, 21—46. 

 



 

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., 
PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: 
Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-
1243-0.  

BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Spolupráce rodiny a školy z pohledu poradenského psychologa. In Vítečková, , Rybičková, , 
Procházka, Žlábková, Škola a její lidé na křižovatkách. Brno : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 9-20. ISBN 978-80-
905245-8-3.  

Působení v zahraničí 

  

Podpis   datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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 

Technika a metodika 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 

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 

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. (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). Soubor vybraných přednášek ze světových dějin. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita. 

Štumbauer, J. (2014). Kazuistická studie historie fotbalu ve větším českém městě v letech. Studia 
Kinanthropologica, roč. 15, č. 1, s. 23-36. 

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, 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. 

(100%) 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 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

Rok narození 1955 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 44 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 44 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 

Fyzikální přírodověda – přednášející (50 %) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1978 – učitelství matematika-fyzika – Pedagogická fakulta České Budějovice 

1984 – PaedDr. - Pedagogická fakulta České Budějovice  

1998 –  Ph.D. - obor Pedagogika se zaměřením na didaktickou technologii – Pedagogická fakulta UK Praha 

2014 –  doc. – Teorie vzdělávání ve fyzice – Př. fakulta UHK Hradec Králové 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1979 – 1981 - ONV Písek - učitel ZŠ,  

1981 – 1984 - ONV Č. Budějovice - učitel ZŠ 

1984 – 2014 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - odborný asistent;  

2014 – dosud - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - docent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 29 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 79 

Počet vedených obhájených rigorózních prací:           1 

Počet vedených obhájených disertačních prací:         2 

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

bez autocitací 

Teorie vzdělávání ve fyzice 2014 UHK Hradec Králové WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   15 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 105 

Počet odborných publikací za posledních 5 let (2015/2019): 22 (Učebnice pro ZŠ 5x; článek v časopise 3x, 



 

příspěvek ve sborníku mezinárodní konference 4x, příspěvek ve sborníku národní konference 11x, ostatní 1x) 

 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 TESAŘ, Jiří (50%), JÁCHIM, František. Fyzika 3 pro základní školu, SPN Praha 2015, ISBN 978-80-7235-
561-7, 120 stran (2. vydání). 

 TESAŘ, Jiří (50%), JÁCHIM, František. Fyzika 1 pro základní školu – Interaktivní doplněk k výuce, 
SPN Praha 2018, ISBN 978-80-7235-618-8, DVD  

 VOCHOZKA, Vladimír, BEDNÁŘ, Vít, TESAŘ, Jiří (30%). Thermal physics in practice and its confrontation 
with school physics. in: DIDFYZ 2016 From the Roots Contemporary Education - Proceedings of the 
20th International Conference: Rackova Valley, Slovakia, 19-22 October 2016. (editor Valovičová 
Lubomíra, Ondruška Jan); Melville, New York: AIP Publishing, 2017, 060007-1 až 060007-7 (7 s.). DOI: 
10.1063/1.4974404. ISBN 978-0-7354-1472-3. ISSN 0094-243X.  

 VOCHOZKA, Vladimír, Veronika BURDOVÁ, Jiří TESAŘ (20%)  a Pavel ČERNÝ. Physical model of coin 
acceptor. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the World in the 21st 
Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030038-1-7 [cit. 2019-11-06]. DOI: 10.1063/1.5124782. ISSN 
0094-243X. Dostupné z: https://doi.org/10.1063/1.5124782  

 TESAŘ, Jiří (40%) , Veronika BURDOVÁ, Vladimír VOCHOZKA a Lenka MAŇÁSKOVÁ. Physical 
parameters of school climate in project-based classes. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science 
Image of the World in the 21st Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030033-1-8 [cit. 2019-11-06]. 
DOI: 10.1063/1.5124777. ISSN 0094-243X. Dostupné 
z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777  

Působení v zahraničí 

Listopad – prosinec 1993 (1 měsíc): Odborná stáž - (Program AKTION). J. Kepler Universität Linz 

Podpis   Datum  

 
  

https://doi.org/10.1063/1.5124782
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777


 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Miloš Tichý Tituly Ing., Bc., Ph.D. 

Rok narození 1966 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 10 do kdy 0122 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 10 do kdy 0122 

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 

Planetární geografie (KGE/PLGZ) 

Základy astronomie (KGE/ZAGZB) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2012-2018   – Doktorské studium, Stavební fakulta ČVUT v Praze (Ph.D.) 

2010-2012    – VŠ studium, Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor geoinformatika (Ing.)  

2002-2006    – PřF MU v Brně, obor aplikovaná fyzika – astrofyzika (Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 1992– Samostatný výzkumný pracovník Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, 
vedoucí Observatoře Kleť 

2012-2019, externí vyučující KGE PF JU 

Od 2019, odborný asistent, KGE PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 62 46 134 

   

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

Počet odborných publikací celkem: cca 3000; Počet odborných publikací za posledních 5 let:  475 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2014-2018/19): 

Tichá, J., Tichý, M., Honková, M. (2019): KLET OBSERVATORY PREPAREDNESS AND PLANS FOR PLANETARY 
DEFENCE (Proceedings 1st NEO and Debris Detection Conference, 22 January 2019 - 24 January 2019, 
Darmstadt, Germany, published by ESA Space Safety Programme Office, 2019 ) 



 

Tichá, J., Tichý, M. (2018): Klet Observatory : 25 years of experience in NEO public education and 
communication (Journal of Space Safety Engineering, Vol. 5, Issue 3-4, pp.209-210, 2018) 

Tichý, M., Tichá, J., Kočer M. (2016): KLENOT PROJECT - NEAR EARTH OBJECTS FOLLOW-UP PROGRAM 
(Asteroids: New Observations, New Models, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU 
Symposium, Volume 318, pp. 319-320, 2016) 

Tichá, J., Tichý, M., Kočer M., Honková, M. (2014): KLENOT NEO FOLLOW-UP PROGRAM - NEXT GENERATION 
(Asteroids, Comets, Meteors 2014. Proceedings of the conference held 30 June - 4 July, 2014 in Helsinki, 
Finland. Edited by K. Muinonen et al.) 

Tichý, M., Tichá, J., Honková, M. (2017), Astrometry of 1I, Minor Planet Electronic Circular No. 2017-U265, 
2017 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Pavel Tlustý Tituly prof., RNDr., CSc. 

Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0628 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0628 

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 

Matematika III (vede seminář, 25 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1986 – Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, pravděpodobnost a matematická statistika  

1987 – rigorózní zkouška (RNDr.), matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 

1991 – CSc., matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, pravděpodobnost a matematická statistika  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1987 – 1990: interní vědecká aspirantura na matematicko-fyzikální fakultě UK Praha 

1990 – dosud: Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2003 – 2016: vedoucí katedry Aplikované matematiky na EF JU (dříve ZF JU) v Č. Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  25 

Počet vedených obhájených diplomových prací:  35 

Počet vedených obhájených rigorózních prací:  0 

Počet vedených obhájených disertačních prací:  1 

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

bez autocitací 

Matematika 1998 Masarykova univerzita 
v Brně 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   78 

Statistika 2007 Mendelova univerzita v 
Brně 

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

Tlustý, P. (2015) About a Paradoxical Drawing. Mathematics Competitions. Canberra: AMT Publishing, 
2015(28), 1, pp. 28 – 33. ISSN 1031-7503 

Plocki, A. Tlustý, P. (2017) Kombinatoryka wokol nas, WN Novum, Plock. 



 

Tlustý, P., Krech, I. (2018) O jedné úloze z AIME. Matematika, fyzika, informatika, roč. 27, č. 4, s. 251-255 

Tlustý, P. (2019) Funkce. Plzeň: Fraus. 

Tlustý, P. (2019) Matematika s nadhledem 6. Plzeň: Fraus. 

Tlustý, P. (2019) Matematika s nadhledem 7. Plzeň: Fraus. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům  

Tlustý, P. (2018) Každý den s matematikou,  Plzeň: Fraus, ISBN: 978-80-7489-404-6;140 s. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

-   

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

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

Údaje o vzdělání na VŠ  

2016, Rigorózní zkouška - Univerzita Karlova v Praze/ Fakulta tělesné výchovy a sportu 

2012 – 2016, Univerzita Karlova v Praze/ Fakulta tělesné výchovy a sportu, Obor: Kinantropologie 
(postgraduální doktorské studium), školitel: Prof. PhDr. Marek Waic, CSc. 

2007 – 2012, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/ Pedagogická fakulta, Obor: Učitelství pro střední 
školy / tělesná výchova - výpočetní technika 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013 – dosud – 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 (3 měsíce, odborný garant: Univ. 
Prof. Dr. Stephan Wassong). 

2013 - Semmelweis University (Budapest), Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Department of 
Social Sciences (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 (6 týdnů, odborný garant: dr hab. Ewa Kałamacka, prof. nadzw.). 

Podpis   Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Zbyněk Vácha Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1985 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 

Člověk a jeho svět I – neživá příroda a metodika přírodovědných pokusů 

Didaktika učení o přírodě 

Didaktika výuky v terénu 

Přírodovědný kurz 

Vybrané kapitoly z pěstitelství 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2005 – 2010: učitelství přírodopisu a zeměpisu pro ZŠ, Pedagogická fakulta JU 

2012 – 2016: doktorské studium Vzdělávání v biologii, Pedagogická fakulta JU, Pedagogická fakulta UK 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2010 – 2016, Pedagogická fakulta JU, lektor 

2016 – dosud, Pedagogická fakulta JU, odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 

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   18 

   

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

VÁCHA, Z., CHMELOVÁ, Š., RYPLOVÁ, R. (2019). Zahradní pedagogika v krajích česko-rakouského pohraničí. E-
pedagogium. 14 s. 

RYPLOVÁ R., CHMELOVÁ, š. VÁCHA, Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Epika. 116 s. ISBN 978-80-7608-027-0 

VÁCHA, Z.  (2019). Vliv výukového prostředí na osvojování kognitivních a afektivních cílů výuky žáky na 
primárním stupni základních škol. In: Rusek M. a Vojíř K. (Eds.): Project - based education in science 
education. Sborník z konference 2. - 3. 11. 2017, UK Praha, 7 s. 



 

VÁCHA, Z., ROKOS, L. (2017). Integrated science and biology education as viewed by Czech university 
students and their attitude to inquiry - based scientific education. The New Educational Review. 11 s. 

VÁCHA, Z., DITRICH, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních 
škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. Scientia in 
educatione. 15 s. 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

VÁCHA, Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice na prvním stupni základních škol. 
Scientia in educatione. 11 s. 

Působení v zahraničí 

4. 10. – 6. 12. 2013, VILNIUS, Lithuanian University of EducationaI Sciences, Faculty of Science and 
Technology: Department of Biology and Department of Natural Science, Mathematics and Technology 
Didactics 

Podpis   Datum  

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

-   

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

Informatika pro primární vzdělávání I  – garant, vedení seminářů, konzultace (100 %) 

Informatika pro primární vzdělávání II  – garant, vedení seminářů, konzultace (50 %) 

Didaktika informatiky pro primární vzdělávání – garant, přednášející, vedení seminářů, zkoušející (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011  doc., Didaktika matematiky, PedF UK Praha 

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

1980 - 1985 PaedDr., Učitelství pro 5. – 12. postupný ročník, matematika-fyzika, PF v Č. Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

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

1996  PF JU v Č. Budějovicích, odborný asistent, docent (od 2011), vedoucí katedry (od 2007) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 14 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 

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

bez autocitací 

Didaktika matematiky 2011 PedF UK Praha WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 21 8 35 

   

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

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

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

https://constructivist.info/14/3/360.vanicek


 

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

VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové 
didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015. 480 s. 978-80-210-7769-0. (50 %) 

VANÍČEK, J. Programming in Scratch using inquiry-based approach. In Brodnik, A. (ed.) Informatics in schools. 
Curricula, competencies, and Competitions. 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, 
Evolution, and Perspectives, ISSEP 2015. Heidelberg: Springer Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9378 , 
2015, s. 82 - 93. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Miluše Vítečková Tituly doc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 28 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp. rozsah 28 do kdy N 

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

-   

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

Úvod do studia (garant předmětu, vede semináře) 

Didaktické praktikum (garant předmětu, vede semináře) 

Učitelské praktikum (Praktická agenda budoucího učitele I.) (garant předmětu, vede semináře) 

Uvádění začínajícího učitele do praxe (garant předmětu, vede semináře) 

Průběžná praxe I. (garant předmětu) 

Asistentská praxe (garant předmětu) 

Praxe začínajícího učitele (garant předmětu) 

Praxe oborově-didaktická I. (garant předmětu) 

Praxe oborově-didaktická II. (garant předmětu) 

Praxe oborově-didaktická III. (garant předmětu) 

Praxe oborově-didaktická IV. (garant předmětu) 

Práce se třídou a utváření třídního klimatu (garant předmětu 20 %) 

Profesní identita učitele (garant předmětu 20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Ph.D. – doktorský studijní program Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a 
seniorů, ZSF JU v Č. Budějovicích (2011) 

PhDr. – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, UK v Praze (2008) 

tříleté rozšiřující  studium, obor Speciální pedagogika, ZSF JU v Č. Budějovicích (2008) 

Mgr. – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, PdF ZČU v Plzni (2001) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

ZŠ H. Cerekev, učitelka na 1. stupni ZŠ (1996 – 2001) 

ZŠ Křemže, učitelka na 1. stupni ZŠ (2001 – 2009) 

KPE, PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, následně docent (2009 – dosud) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 82   

Počet vedených obhájených diplomových prací: 19  

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0  

Počet vedených obhájených disertačních prací: 0  



 

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

bez autocitací 

Pedagogika 2019 UPOL WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 12 12 44 

   

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

Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido. (100 %) 

Vítečková, M., Procházka, M., & Najmonová, M. (2018). Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni základních škol. 
Pedagogická orientace. 28(2), 290–305. (33 %) 

Svobodová, E., Vítečková, M. (Eds.) et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a 
jejich rozvíjení. Portál, 2017. (25 %) 

Procházka, M., Vítečková, M., & Žlábková, I. (2015). Änderungen in der staatlichen Abschlussprüfung – Ein Mittel zur 
Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In O. Fleischmann, R. Seebauer, R. Zoglowek & M.  Aleksandrovich 
(Eds./Hg.), The Teaching Profession, Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag. s. 217–226.  (33 %) 

Vítečková, M., & Gadušová, Z. (2014). Teacher Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. American 
Journal of Educational research. 2(12), 1131–1137. (50 %) 

Gadušová, Z., & Vítečková, M. (2014). International Research in the Field of Novice Teachers´ Induction. In P. M. 
Rabensteiner & G. Rabensteiner (Eds.), Internationalization in Teacher Education. Vol. 6 Challenges. Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren. s. 69–86. (50 %) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta  

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

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 

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín II 

Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých disciplín IV 

Zimní pohybové aktivity v přírodě 

Technika a metodika základních předmětů tělesné výchovy II 

Technika a metodika bruslení 

Technika a metodika vodní turistiky 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 PF JU (1991-1996) - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace: matematika – tělesná 
výchova   

 FTVS UK Praha (1996-2002) Doktorské studium.  

 FTVS UK Praha (2001-2002) Rigorózní řízení.  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od roku 1996 doposud působí jako odborný asistent na KTVS PF JU.  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací:  63 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 52 

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  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Vobr, R. & Psalmanová, D. (2014). Věk vrcholné výkonnosti tenistek na grandslamových turnajích a 
olympijských hrách. Studia Kinanthropologica, 2014/3. ISSN 1213-2101.  



 

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  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Vladimír Vochozka Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1986 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 36 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 36 do kdy 0821 

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 

Fyzikální přírodověda – vede seminář (50 %) 

Fyzikální pokusy – garant, přednášející, vede seminář (100 %) 

Konstrukční činnosti – garant, vede seminář (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2006–2011 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Obor: Učitelství všeobecně 
vzdělávacích oborů pro základní školy, aprobace fyzika – výpočetní technika – elektronika (Mgr.) 
2011–2017 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Obor: Specializace v pedagogice – Teorie 
vzdělávání ve fyzice (Ph.D.) 
2014–2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Obor: ICT koordinátor (metodik 
ICT) 
2016–2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Obor: Učitelství pro střední 
školy – Učitelství fyziky 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011 ZŠ Ševětín: Fyzika, informatika a matematika. 
2012 ZŠ Prachatice: Fyzika a informatika. 
2012–2018 ZŠ Planá nad Lužnicí: Fyzika, informatika a matematika. 
2013-dosud odborný asistent PF JU (KAFT) akademický pracovník, vědecká činnost a výuka 
2019-dosud: VOŠ, SPŠ automobilní a technická: Fyzika 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 4  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

 

 



 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
VOCHOZKA, Vladimír, Veronika BURDOVÁ, Jiří TESAŘ a Pavel ČERNÝ. Physical model of coin acceptor. DIDFYZ 
2019: Formation of the Nature Science Image of the World in the 21st Century [online]. 2019, 2019, (2152), 
030038-1-7 [cit. 2019-11-06]. DOI: 10.1063/1.5124782. ISSN 0094-243X. Dostupné 
z: https://doi.org/10.1063/1.5124782 (40 %) 
TESAŘ, Jiří, Veronika BURDOVÁ, Vladimír VOCHOZKA a Lenka MAŇÁSKOVÁ. Physical parameters of school 
climate in project-based classes. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the World in the 
21st Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030033-1-8 [cit. 2019-11-06]. DOI: 10.1063/1.5124777. ISSN 0094-
243X. Dostupné z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777 (25 %) 
VOCHOZKA, Vladimír, Jiří TESAŘ a Vít BEDNÁŘ. Thermal physics in practice and its confrontation with school 
physics [online]. 2017, 060007- [cit. 2019-05-06]. DOI: 10.1063/1.4974404. Dostupné z: 
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4974404 (33 %) 
BEDNÁŘ, Vít, Jiří TESAŘ a Vladimír VOCHOZKA. Měření průběhu osvětlení a jeho hodnot při použití fotoblesku. 
Československý časopis pro fyziku, 2016, roč. 5, č. září, s. 316-318. ISSN 0009-0700. (33 %) 
BEDNÁŘ, Vít, Jiří TESAŘ a Vladimír VOCHOZKA. Měření hladiny intenzity zvuku ve školním prostředí. 
Matematika, fyzika, informatika, 2016, roč. 25, č. 5, s. 356-362. ISSN 1210-1761. (33 %) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  

https://doi.org/10.1063/1.5124782
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4974404


 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Martin Voříšek Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0823 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

-   

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

Dějiny hudby II - garant, přednášející 

Dějiny hudby III - garant, přednášející 

Dějiny populární hudby a jazzu - garant, přednášející, vede seminář 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000-2002, Státní hrad a zámek Český Krumlov, civilní služba (1,5 roku) 

od r. 2002 - odborný asistent na PF JU v Českých Budějovicích, přednášené obory: dějiny hudby, dějiny 
nonartificiální hudby, etnická hudba, soudobé kompoziční techniky, hudební estetika, hudební psychologie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 13  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 14  

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

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   14 

   

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

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

  



 

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

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

Ke každodennosti dvorního hudebníka v 2. polovině 18. století : Život a smrt Antonína Jünglinga, 
schwarzenberského hudebníka a úředníka. in: Hudební věda, 2018, č. 3-4, s. 265-298. ISSN 0018-7003 (100%) 

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

Působení v zahraničí 

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

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Kamila Vránková 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 

Dětská literatura (semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1989-1994 - Univerzita Karlova v Praze, FF UK, obor: anglický jazyk a literatura, český jazyk a 
literatura 

 1994-2001 - Univerzita Karlova v Praze, FF UK, obor: anglická a americká literatura, Ph.D. udělen 
2001 

 prosinec 2018 – zahájeno habilitační řízení na FF UK, obor: anglická a americká literatura 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od září 1994 - odborný asistent na katedře anglistiky, PF JU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 26   

Počet vedených obhájených diplomových prací: 47  

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 11 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 33, počet odborných publikací za posledních 5 let: 10 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2014-2018/19): 

VRÁNKOVÁ, Kamila. Metamorphoses of the Sublime. From Ballads and Gothic Novels to Contemporary Anglo-
American Children's Literature. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. 
168 s. ISBN 978-80-7394-753-8. 



 

VRÁNKOVÁ, Kamila. The Ethical Aspects of the Sublime in Modern English Fantasy (Rowling, Pullman, 
Higgins). Eger Journal of English Studies. Eger: Eszterházy Károly University, 2016, vol. XVI, 83-94.  

VRÁNKOVÁ, Kamila. The Experience of the Sublime and the Terrors of Transgression in Nathaniel 
Hawthorne's ‘Marble Faun’. Linguistics and Literature Studies. Alhambra: Horizon Research Publishing, 
2015, 3(6), 264-270. ISSN 2331-642X. 

VRÁNKOVÁ, Kamila. Dreams and Magic in the Illustrations and Puppet Movies of Jiří Trnka. Belgrade Bells. 
Belgrade: Belgrade University, 2015, vol. 7, 93-106. ISSN 1821-3138. 

VRÁNKOVÁ, Kamila. Gothic Elements in J.K. Rowling's Harry Potter: Through Uncanny Experience to the 
Problem of Identity. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Hradec Králové: UHK, 2014, 1(1), 63-67. 
ISSN 2336-3347. 

Působení v zahraničí 

březen 1993 – červen 1993: University of Kent, Canterbury - stáž - anglická literatura 

červenec – srpen 1995, University of Edinburgh - současná britská literatura 

 

Podpis   Datum  

 
  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

Jméno a příjmení Miloš Zelenka Tituly prof., PhDr., DrSc. 

Rok narození 1961 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

FF UK Praha 

FSŠ UKF Nitra  

DPP 

pp. 

1 hod. /týd. 

2 hod. /týd. 

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

A) Literatura pro děti a mládež I., garant, přednášející 25 %, konzultace 
Literatura pro děti a mládež II., garant, přednášející 50 %, konzultace 

B) Didaktika čtení a literární výchovy, garant, seminář 50 %, konzultace 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1980-1985  Čeština – dějepis, FF UK Praha,  

1986–1991 Katedra české literatury a literární vědy na FF UK v Praze, 

1986-1988 interní aspirantura na FF UK v Praze,  

1990 obhajoba CSc. formou samostatné vědecké přípravy na FF MU v Brně  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1986-1991 Katedra české literatury a literární vědy na FF UK v Praze, 

1991–1992 Střední průmyslová škola v Praze, 

1992 – dosud: Katedra českého jazyka a literatury, poté Katedra slovanských jazyků a literatur na PF JU, 

1996 - 2003 vedlejší pracovní poměr v Slovanském ústavu AV ČR (1997-2000 vedoucí Literárněvědného odd.), 

2003-2004 vedlejší pracovní poměr ve Výzkumném centru pro dějiny vědy při UK v Praze a Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR;   

2008-2009 vedlejší pracovní poměr v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 

2011-2012 vedlejší pracovní poměr v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 

od r. 2012 externí výuka (1 hod. týdně) na FF UK v Praze – Katedra kulturologie 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 

Počet vedených obhájených rigorózních prací: 4 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 



 

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

bez autocitací 

Teorie a dějiny slovanských literatur 
(doc.)  

Celost. komise při MŠMT- ČKVH Praha 
(DrSc.) 

doc. 1996 

 

DrSc. 2001 

FF MU Brno 

 

ČKVH Praha 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 42 312 

Literární věda prof. 2004 FF PU Prešov 

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

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

Spiritual Streams and Cultural Models pursued by Russian Literary Scholars in Interwar Czechoslovakia (R. 

Jakobson versus E. Liatsky). Revue des Études slaves, 2017, roč. 88, č. 1-2, s. 309-326.  

Czech-Slovak Comparative Studies „Reborn“. A New Association On The Way. Porównania, 2016, roč. 18, č. 
18, s. 339-348.  

Česká a slovenská literární komparatistika 20. století - stav a perspektivy. Slavica Litteraria, 2015, roč. 18, č. 1, 
s. 7-18.  

K izbranim problemom narodnega preroda (oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem). 
Slavistična revija, 2014, roč. 62, č. 1, s. 109-119. 

Centraľnaja Jevropa v predstavlenijach češskich slavistov mežvojennogo perioda. Slavjanovedenije 45, 2019, 
č. 3, s. 35-46. ISSN:0132-1366. 

A) Literatura pro děti a mládež I., II. 

Jan Vojtech Sedlak v diskussii s Pražskim lingvističeskim kružkom (spor o koncepcii češskogo sticha). In 
Matejko, Literature and Sociale Change: A Voyage Trough the History of Slavic Studies. Bratislava: Univerzita 
Komenského Bratislava, 2017, s. 189-204. ISBN 978-80-971479-3-8.  

Looking at the Past and Present of Czech and Slovak Literary Development from the Central European and 
European Perspective. Slovanský přehled, 2018, roč. 104, č. 2, s. 327-351.  

Postava Jiříka z Poděbrad v historické próze Aloise Jiráska. In Liška, Jiří z Poděbrad - král český. Časová 
monografie prvého pololetí roku 1458. Praha: Olympia, 2018, s. 205-219. ISBN 978-80-7376-525-5. 

Jan Vojtech Sedlak v diskussii s Pražskim lingvističeskim kružkom (spor o koncepcii češskogo sticha). In 
Matejko, Literature and Sociale Change: A Voyage Trough the History of Slavic Studies. Bratislava: Univerzita 
Komenského Bratislava, 2017, s. 189-204. ISBN 978-80-971479-3-8.  

B) Didaktika čtení a literární výchovy 

Příkladná ukázka teorie areálu v literární vědě. Slavica Nitriensia, 2014, roč. 3, č. 2, s. 71-74. 

Vybrané kapitoly z dějin česko-slovenské literární komparatistiky. Stručný nástin s antologií.. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2015, 214 s. ISBN 978-80-558-0807-9.  

Literární atlas jako „oživený“ historiografický žánr. Slavica Litteraria, 2015, roč. 18, č. 2, s. 65-73. 
(spoluautorsky s M. Vančurou) 

Základy českého verše“ R. Jakobsona ve sporu s českou prozodickou teorií. In „OD POČÁTKŮ K SOUČASNOSTI 
(1955 – 2015)” 60. LET BOHEMISTIKY NA ELTE. Budapest, Hungary : ELTE BTK, SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK, 
Budapest, 2016, s. 373-382. ISBN 978-963-409-088-5. 

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 

 

PhDr. Renata 
Malátová, Ph.D./ 
spoluřešitel 

Vega č. 1/0310/13 „Prevencia funkčných porúch 
pohybového systému detí a možnosti ich ovplyvnenia“ 

VEGA 

B 
 

2013-2015 

Jan Štumbauer/ 

spoluřešitel 

Renata Malátová/ 

spoluřešitel 

Radek Vobr/ 

spoluřešitel 

Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí 
prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém 

výzkumu - CZ.1.07/2.4.00/17.0035 

OPVK 

C 
2011-2014 

Renata Malátová/ 

řešitel 

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

MŠMT 

C 
2014 

Gustav Bago/řešitel 

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/řešitel 

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 

Mgr. Zbyněk Vácha, 
Ph.D. 

Edugard (Education in Plant Growing and Regional 
Sustainable Development),  ATCZ65 

Interreg 

A 
2016-2019 

PhDr. Jan Petr, Ph.D. 
Improving of the Quality of Biology Didactics and their 
Role in Teacher Education, NF-CZ07-MOP-3-2902015 

Norské 
fondy 

A 

2015-2016 

Prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, 
CSc./řešitelka, 

PhDr. Jan Petr, Ph.D.; 
doc. PhDr. Alena 
Hošpesová, Ph.D. 

ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and 
Mathematics Education), EU FP7-321428). Management: 

University of Kobenhaven, spoluřešitel: Jihočeská 
univerzita (KPE, KBI, KMA PF JU) 

EU FP7  

A  
2013-2016 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky 
orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a 

matematice (SpaceForBOV), TAČR TL02000368 

TA ČR 

B 
2019-2022 

Pavel Pech/řešitel, 

Alena Hošpesová 

Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve 
výuce matematiky a informatiky 

GA JU 2016-2018 

Pavel Pech 
Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s 

podporou technologií 
GA JU 2013-2015 



 

Libuše Samková 
/řešitelka 

Alena Hošpesová 

Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích 
učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky orientované 

výuky 

P407/14-01417S 

GA ČR 

B 
2014-2016 

Pavel Pech 
/spoluřešitel 

Helena Koldová 
Vladimíra Petrášková  

Roman Hašek  

Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora 

č. projektu: 113 

Hlavní řešitel: Universität Bayreuth. 

Interreg  

A 
2017-2020 

Pavel Pech /řešitel 

Vladimíra Petrášková  

Libuše Samková  

Roman Hašek  

Matematickou cestou k technice 

ATCZ35 

Interreg 

A 
2016-2019 

Pavel Pech 
/spoluřešitel 

Helena Koldová  

Vladimíra Petrášková  

Developing key competences by mathematics education 

030470/601/COMENIUS 538 319 – KeyCoMath/102020. 

Hlavní řešitel: Universität Bayreuth. 

LLP EU 

A 
2013-2016 

    

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 

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

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 
2017-2020 

ZŠ a Gymnázium 
Vodňany 

Akční výzkum na školách: Rozvoj čtenářské gramotnosti 
žáků pomocí čtenářských strategií a efektivních metod v 

Jihočeském kraji (CZ.02.3.61/0.0/16_012/0000599) 
2016-2019 

   

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

2015-2018 Grantový projekt GA JU Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově (146/2016/S). Řešitelé 
ze strany akad. pracovníků: Mgr. Karel Řepa, Ph.D., PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., 
PhDr. Michal Filip, Ph.D. (TF JU) 

2017 Celostátní konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Místo a termín konání: PF JU v Českých 
Budějovicích, 21.9. - 22. 9. 2017. Organizátoři: Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy PF JU v Českých 
Budějovicích. 

Konference PRIT (doktorandská konference oboru ICTV) – každoročně od 2009 

Doprovodná studie k výuce NJ v MŠ a ZŠ. Projekt IB-KSP M00228. Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a 
pedagogů. 2014, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám (ZVaS), 
Nemanická 7, České Budějovice, doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., Bc. Alena Křikavová. Projekt byl 
financován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR. ZVaS je financován 
Jihočeským krajem. 

Zapojení do projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice - 
CZ.1.07/4.1.00/22.0003 – vypracování testovacích úloh pro německý jazyk na úrovni A1 v uzlových bodech 



 

vzdělávání – 5. ročník ZŠ (2015), Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. Projekt byl financován EU v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a národními veřejnými prostředky. 

Projekt BIG ATCZ5 (Bildungskooperationen in der Grenzregion, Spolupráce v oblasti vzdělávání 
v přeshraničním regionu), 1. 3. 2016 – 31. 10. 2019, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 
Středisko služeb školám (ZVaS), Nemanická 7, České Budějovice, Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D., členka 
projektového týmu zajišťující mentoring, konzultantka a poradkyně při řešení jazykových i metodických 
problémů. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a je podporován 
Jihočeským krajem. 

Všichni studenti učitelství pro 1. stupeň základních škol budou absolvovat náslechovou praxi na NMMS ve 
Freistadtu, v Linci (Rakousko) a na jedné ze škol v Pasově (Německo). Tato praxe bude realizována v rámci 
mezinárodních projektů katedry germanistiky. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

 

 
  



 

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 a opatřením děkana 
PF 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 (budovy v ulicích Jeronýmova, Dukelská, U Tří lvů a Na 
Sádkách)  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 10 je nově zrekonstruované technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety.    

  

Z toho kapacita v prostorách v nájmu 0 Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu 0 Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách 
v nájmu 

0 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 

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 

Rozvoj studijního program je koncipován v souladu s novou koncepcí PF JU přípravy učitelů prvního 
stupně základní školy. Tato koncepce vychází z teoretických poznatků a potřeb edukační praxe, 
z dlouhodobých zkušeností přípravy učitelů a její reflexe. Vize PF JU je připravit učitele 1. stupně 
základní školy pohotového reagovat na aktuální trendy v základním školství. Jedná se například o 
potřebu posílení výchovné role učitele v měnící se společnosti, učitele, který je schopen poskytovat 
podporu pro vytváření a rozvíjení osobnostních a sociálních kompetencí žáků. Narůstají obsahové 
požadavky a formální i administrativní nároky na práci učitele, zejména nastává nutnost specifikovat 
a diferenciovat přístupy a strategie pro práci s žáky s rozmanitými specifiky (poruchy učení, poruchy 
chování, poruchy autistického spektra aj.), s žáky se sociálně a kulturně odlišného prostředí. Narůstá 
požadavek dovést pozitivně intervenovat do zdravého životního stylu žáků i do oblasti prevence jejich 
rizikového chování. Učitelská příprava proto zohledňuje výrazněji výchovné, kázeňské a osobnostně 
a sociálně kultivující aspekty školní edukace. Zároveň proměnou prochází i vzdělávací role školy, její 
kurikulum. Škola se pro žáky mladšího školního věku stále více stává místem pro objevování, 
hledáním souvislostí mezi jevy a získávání a rozvíjení širokého komplexu gramotností a kompetencí, 
vyjádřených v RVP. Škola „objevující žáka jako adresáta edukace“ vyžaduje tedy učitele všestranně 
připraveného na uplatnění těchto nových oborových a oborově didaktických přístupů v praxi.  

Pedagogická fakulta JU při koncipování studijního programu tuto svou vizi vyjádřila symbolicky 
značkou „Učitel PF“, učitel Pro Futuro. Deklarujeme tak, že se nám jedná o přípravu budoucích učitelů 
se zřetelem na udržení vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí 
univerzitního vzdělávání učitelů, jejichž výuka vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti akademických 
pracovníků fakulty a z aktuálních vědeckých poznatků. Současně výrazně posilujeme praxeologické 
aspekty přípravy učitelů 1. stupně základní školy a též cílené zaměření studia učitelství „na míru“ 
potřebám základní školy 21. století. V rámci rozvoje programu bude proto podporován nárůst počtu 
spolupracujících základních škol, vytvoření sítě těchto pracovišť, zkvalitňování mentorské role 
uvádějících učitelů (využíváním projektů OP VVV). Podporováno bude vyšší zapojování odborníků 
z praxe a vynikajících učitelů do výuky a vedení studentů k evaluaci a autoevaluaci vlastního 
protopedagogického působení. Velkou výzvou je pro PF JU současná diskuze o budoucí podobě 
kurikula, resp. RVP ZV, a její význam pro vzdělávání budoucích učitelů. Cílem je příprava učitele – 
odborníka v definovaných vědních oblastech v míře, která odpovídá stupni vzdělávání, odborníka 
v pedagogicko-psychologických disciplínách, který bude expertem, respektovaným odborníkem 
v edukační praxi. Jedná se nám o učitele, který bude připraven zahájit své pedagogické působení, a 
jako Učitel Pro Futuro, pozitivně ovlivňovat kvalitu vzdělávání na prvním stupni základní školy. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Studijní program Učitelství pro první stupeň základní školy je připraven pro přípravu celkem až 80 
posluchačů v ročníku. 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia umožňují absolventovi vykonávat  regulované 
povolání učitele 1. stupně základní školy.   

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

 
  



 

  



 

  



 

 



 

 


