
Návrh rozšíření akreditace studijního programu Oborové studium se 

zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy o specializaci Technická 

výchova a praktické činnosti 
 
 
 

Návrh studijního programu 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název fakulty: Pedagogická fakulta JU 

Název spolupracující instituce:  

Název studijního programu: Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní 

školy (bakalářský studijní program se specializacemi) – specializace 

Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání 

na 2. stupni ZŠ 

Typ žádosti o akreditaci: Rozšíření akreditace o specializaci Technická výchova a praktické 
činnosti 

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

Odkaz na elektronickou podobu 

žádosti: 

Základem je zpráva garanta studijního programu Specializace 

v pedagogice a souvisejících akreditovaných studijních oborů se 
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ISCED F 2013: ISCED F: 0114 Příprava učitelů s předmětovou specializací 

Komentář: 

Bakalářský studijní program Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy byl na 

JU akreditován v roce 2020 ve specializacích zaměřených na vzdělávání na 2. stupni ZŠ. V rámci procesu 

získávání povolení regulátora k uskutečňování studijního programu byla ze strany MŠMT vznesena námitka   k 

názvu specializace. Specializace byla proto vyjmuta z balíčku Návrhu akreditovat SP a postupujeme ji ke 

schválení až nyní. Předmětem jednání s MŠMT byl požadavek o doplnění původního názvu specializace 

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání o pojem „praktické činnosti“. Dle MŠMT je tak výrazněji 

reflektována praxe základních škol, které chápou předmět šířeji, než nabízí specifický termín „technická 

výchova“. O změně názvu a rozšíření akreditace byla informována jak vědecká rada PF JU, tak akademický 

senát PF JU. 

Společný obecný pedagogicko-psychologický základ je stejný, jako pro všechny specializace programu. Nová 

specializace bude zařazena do nabídky volně kombinovatelných studijních specializací (aprobačních 

předmětů). Jednotlivé specializace představují kombinace aprobačních předmětů humanitního, uměleckého 

a přírodovědného zaměření, které jsou uskutečňovány na PF JU i na partnerských fakultách (ZF a FF JU). 

https://www.pf.jcu.cz/documents/zpravy/bc.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Rozsireni_akreditace_-_specializace_Technicka_vychova_a_prakticke_cinnosti.pdf
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/download/Rozsireni_akreditace_-_specializace_Technicka_vychova_a_prakticke_cinnosti.pdf
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https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb
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Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci 

studijního programu 

 

DP4 

ANO – s výhradami, u některých specializací je odborná stránka na vysoké úrovni (např. historie, fyzika, 

chemie, německý jazyk, přírodopis, technická výchova), u jiných je výrazně slabší (např. angličtina, ruský jazyk, 

společenské vědy, tělocvik). Doporučujeme u nich výrazně zintenzivnit aktivitu v oblasti publikační i projektové. 

V případě českého jazyka strana s tvůrčí činností zcela chybí, prosíme, doplňte ji. 

Při schvalování Záměru akreditovat SP se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ byla odborná stránka 

zajištění specializace Technická výchova shledána na vysoké úrovni. 

Žádné konkrétní výhrady vůči zajištění specializace Technická výchova nebyly vyjádřeny. 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu 
Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní 

školy 

Typ studijního programu bakalářský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční 

Standardní doba studia 3 

Jazyk studia český 

Udělovaný akademický titul Bakalář / Bc. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul - 

Garant studijního programu PhDr. Miroslav Procházka, 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 bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro 2. 

stupeň základní školy a oba programy jsou společně koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. + 

Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Oba 

programy (Bc. + Mgr.) jsou proto předkládány k akreditaci zároveň. Struktura programů vychází z Rámcových 

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

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

Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského studijního programu je připravit absolventy tak, aby se stali 

odborníky na vzdělávání v rámci zvolených specializací odpovídajících budoucím aprobačním předmětům 

učitele 2. stupně základní školy. Zařazení oborových didaktik (metodik), pedagogicko-psychologických disciplín 

a asistentské praxe již v bakalářském studiu pak zajišťuje to, že absolventi budou schopni uvažovat o poznatcích 

získaných studiem oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití v pedagogické praxi, např. ve 

výchovné práci či v roli asistenta pedagoga na základní škole (Pozn.: dle zákona o pedagogických pracovnících 

563/2004 Sb. mohou absolventi bakalářské části učitelské přípravy zastávat pozice asistenta pedagoga, resp. 

vychovatele). Na bakalářské úrovni je cílovou hodnotou dosažení způsobilosti studenta asistovat učiteli při práci 

s žáky. Významná je také motivace studentů k nástupu do navazujícího magisterského studia tak, aby mohli své 

poznatky po absolvování magisterského studia využít ve výuce svých aprobačních předmětů na základní škole. 

Profil absolventa studijního programu 

Rámcová charakteristika znalostí, dovedností a obecných způsobilostí absolventa: 
 

Absolventi bakalářského studijního programu se specializacemi získají komplexní teoretické znalosti oborů v 

rámci zvolených specializací a díky přesahu do oborových didaktik je příprava povede k zaměřování těchto 

znalostí na oblast vzdělávání. Absolventi ve vazbě na specializaci budou vedeni k vytváření si strukturovaných 

znalostí a dovedností z oboru tak, aby podstatným způsobem přesahovaly kurikulum vyučovacího předmětu na 

2. stupni základní školy. 
 

Oborově-didaktická, resp. metodická složka je na bakalářské úrovni studia chápána v širším záběru a vedle 

úvodu do didaktiky oboru jsou její součástí i další předměty studijního plánu, jejichž cílové i obsahové zaměření 

reflektuje obsah výuky a jeho proměny v kurikulárních procesech na 2. stupni základní školy. Absolventi jsou 



proto připravováni takovým způsobem, aby získávali znalosti, které jim umožní porozumět učitelovým 

činnostem při podpoře učebních aktivit žáků a aby měli příležitost rozvíjet své dovednosti a asistovat při nich. 

Absolventi dále získají základní znalosti a dovednosti z pedagogicko-psychologických disciplín, které jim umožní 

budovat kompetence ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního uplatnění v oblasti vzdělávání. Profil 

absolventa bude kultivován na širších (zejména pedagogických, psychologických, filosofických, historických, 

sociologických aj.) základech výchovy a vzdělávání, na rozvoji znalostí obecných výukových a výchovných 

postupů a jejich specifických podob, na utváření poznatků o aktérech výchovy a vzdělávání tak, aby byli schopni 

rozvíjet související dovednosti a postoje potřebné pro navozování a usměrňování výchovně-vzdělávacích 

interakcí se všemi účastníky těchto procesů. Zároveň jsou vedeni k reflexi a prohlubování dalších vybraných 

kompetencí pro budoucí učitelské povolání (tj. osobnostní, sociální, psychosociální, komunikační). Klíčová je 

také reflexe praxe, která přispívá k utváření komplexu znalostí a dovedností aplikovatelných v budoucím 

povolání. 

Charakteristika uplatnění absolventa (profese, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, resp. 

charakteristika odvětví či zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit své vzdělání): 

Absolvování komplexu provázané oborové přípravy, pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborových 

didaktik umožňuje i přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné práci ve školských i 

neškolských zařízeních, zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a v práci asistenta pedagoga, a to 

především ve vazbě na vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 2. stupně základní školy odpovídajících 

absolvovaných specializací. 

V rámci jednotlivých specializací je cílem připravit absolventy tak, aby disponovali znalostmi a dovednostmi, 

které mu umožní uplatnění ve specifických oblastech daných obsahovým zaměřením dané specializace. 

 
Specializace Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání 

 

Absolventi jsou připravováni především na navazující magisterské studium Učitelství technické výchovy pro 2. 

stupeň základních škol. Další uplatnění absolventů je především v odborných vzdělávacích zařízeních a v 

technických aktivitách realizovaných v rámci pedagogiky volného času. Kromě toho naleznou uplatnění v oblasti 

státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Bakalářský studijní program je studijním programem se specializacemi, přičemž specializace tvoří základ tzv. 

aprobačního předmětu budoucího učitele. Studijní plány společného základu a jednotlivých 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),  přičemž rozložení 



kreditů v bakalářském studiu je 90 kreditů pro oborové specializace (50 %) a 90 kreditů pro společný základ (50 

%). 
 

V rámci společného základu je 26 kreditů věnováno pedagogicko-psychologickému základu s povinnými a 

povinně volitelnými předměty. V rámci nabídky povinně volitelných předmětů si studenti volí 1 předmět z bloku 

pedagogických a 1 předmět z bloku psychologických disciplín (2 + 2 kredity). K tzv. učitelské propedeutice jsou 

připojeny 2 předměty společného základu – a to Zdravověda a Cizí jazyk, vždy po 2 kreditech. Zdravovědu si volí 

student v úvodu do studia a vybavuje jej, mimo jiné, na zvládání situací spojených s ohrožením zdraví žáků, se 

kterými se může setkat během praxe. Jazyková příprava slouží specificky k orientaci v lexikální zásobě ve vztahu 

ke komunikaci studenta v roli asistenta pedagoga s žáky s odlišným mateřským jazykem či se zahraničními 

partnery školy. Volitelné předměty budou nabízeny jak v rámci ped. psych. základu, tak v rámci jednotlivých 

specializací s tím, že studenti si v průběhu studia mohou zapsat volitelné předměty za 2 kredity. V rámci praxí 

rozlišujeme na bakalářské úrovni studia praxi spojenou s pedagogicko-psychologickým základem, kdy je 

profilována role asistenta a motivujeme absolventa k orientaci studia na aplikaci teoretických poznatků na praxi 

(8 kreditů). Druhá část praxe je organizována ve vazbě na metodiky a oborové didaktiky a pomáhá studentovi 

zaměřovat podporu učiteli i žákovi na činnosti spojené s obsahovým charakterem studované specializace 

(specializací) (8 kreditů). 

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. 

 

Složka Počet kreditů 

Pedagogicko-psychologický základ 26 kreditů 

Metodika a didaktika oboru se 

zaměřením na vzdělávání 

30 kreditů (15 v první specializaci + 15 v druhé specializaci), tj. dva 

tzv. aprobační předměty budoucího učitele 

Reflektovaná praxe 16 kreditů (8 kred. asistentská praxe ped. psych, 8 kreditů 

asistentská praxe v rámci specializací) 

Specializace I. 45 kreditů. 

Specializace II. 45 kreditů 

Příprava kvalifikační práce 12 kreditů (v rámci jedné zvolené specializace 

či ped. psych. základu) 

Doplňující předměty v rámci 

učitelské propedeutiky 

4 kredity 

Volitelné předměty 2 kredity 

Celkem kreditů 180 

 



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

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

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

jednotkou 60 minut. 

Povinně volitelné bloky předmětů dotvářejí charakter specializace i pedagogicko-psychologického bloku 

předmětů. Studenti si volí z nabídky předmětů tak, aby se mohl specializovat na určitou naukovou oblast, 

dovednost (v pedag. psychologickém základu) či téma. Volitelné předměty jsou ve vztahu ke struktuře 

studijního programu definovaného Standardem MŠMT mírně omezeny kapacitou kreditů. Tvoří je jednak 

nabídka Tělesné výchovy pro studenty, jednak bloky volitelných předmětů v rámci jednotlivých specializací 

(uvedeno v přehledu studijních plánů specializací) a při pedagogickém základu (volitelná volnočasová praxe). V 

rámci studia bude student mít povinnost získat tímto způsobem 2 kredity. 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Obecnou podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu je řádné ukončení středoškolského studia 

maturitou. Další podmínky k přijetí do studia jsou v duchu dosavadní praxe specifikovány Vyhláškou o 

přijímacím řízení, která stanoví konkrétní požadavky přijímacího řízení, kterým musí uchazeč/ka vyhovět. Pro 

přijetí do specializací zaměřených na anglický, německý a ruský jazyk ve vzdělávání je požadovaná vstupní 

úroveň cizího jazyka B1. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Koncipovaný studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako 

první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní 

školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy, v jehož rámci 

jsou realizovány specializace totožného zaměření, jako v bakalářském studijním programu. Celková struktura 

studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy 

je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou 

oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi. 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

Jméno a příjmení Miroslav Procházka Tituly  

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahunafakultě,kteráuskutečňuje studijní 

program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 

VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

programu 

Úvod do pedagogiky – garant, přednášející (50 %) 
Pedagogika I – garant, přednášející (50 %) 
Úvodní asistentská praxe – garant (20 %) 
Reflexe úvodní asistentské praxe – garant (10 %) 
Asistentská praxe – garant (50 %) 

Reflexe asistentské praxe – garant (10 %) 
Seminář k bakalářské práci I – garant 
Seminář k bakalářské práci II – garant 
Výchovné styly a zvládání výchovných problémů – garant, vede semináře (100 %) 

Historie a reálie ruskojazyčných zemí – garant (100%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2016 – Filozofická fakulta UK v Bratislave – Pedagogika – rigorózní zkouška (PhDr.) 
2002 – 2009 Pedagogická fakulta UK v Praze – Pedagogika (Ph.D.) 
1987 – 1992 Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, 

Učitelství 5 – 12 (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1992 – 1996 Gymnázium Týn nad Vltavou - učitel 

od r. 1996 – 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 Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 13 2 130 

   

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 (3 monografie, 8 kapitol v monografii, 9 článků v odborných 

časopisech, 37 příspěvků ve sbornících (z toho 12 WoS) 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

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

978-80-88290-28-5 

2. 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. 



3. 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. 

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. 

5. 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 

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

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

2. 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. 

3. 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 I. 

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

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

2. 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. 

3. 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. 

Seminář reflexe úvodní asistentské praxe (vedení semináře), Seminář asistentskí praxe (vedení semináře) 

1. PROCHÁZKA, M. (33%), VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations as a 
way of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres, 
INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 
2018, s. 4384-4391. ISBN 978-84-697-9480-7. 

2. FANDELOVÁ, E., GADUŠOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (25%) (2017) Assessment tools and criteria 
- what to apply to teachers´ work. In Houška, Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák, Proceedings of the 
14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences 
Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, s. 80-87. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 
3. PROCHÁZKA, M. (33%), M. VÍTEČKOVÁ & I. ŽLÁBKOVÁ (2015). Änderungen in der staatlichen 
Abschlussprüfung - Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: FLEISCHMANN, O., R. 
SEEBAUER, H. ZOGLOWEK & M. ALEKSANDROVICH (Eds./Hg.). The Teaching Profession, Profession Lehrer/in. 
Zürich: Lit Verlag, p. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6. 

Historie a reálie ruskojazyčných zemí 
1. PROCHÁZKA, M. (100%) (2018) Pestrý obraz české, slovenské a ukrajinské vzájemnosti na pozadí společné 
historie Podkarpatské Rusi. Slavica Litteraria, 21, 2018, 2, s. 134 –136. 



2. PROCHÁZKA, M. Prioritety sovremennosti i ich vlijanie na vospitanie i otnošenija meždu predstaviteljami 
različnych pokolenij. In Vološina, Kotljarova, Najdamova. Universitet XXI veka v sisteme nepreryvnogo 
obrazovanija: materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Čeljabinsk: South Ural State 
University, 2016, s. 230-235. ISBN 978-5-696-04851-2. 

3. PROCHÁZKA, M. Jan Amos Komenskij kak vdochnovitel razvitija socialno-pedagogičeskogo myšlenija. In: 
Bulletin of the South Ural State University, roč. 7., sv. 3. ISSN 2073-7602 

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  



Charakteristika společného pedagogicko-psychologického základu 
 

Studijní plán a návrh témat prací 

Předměty studijního plánu 

Přehled personálního zabezpečení 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ a předměty učitelské propedeutiky (společný 
základ studia - ped/psych – 24 kr., praxe ped. psych – 9 kr., předměty propedeutiky 
(4kr.), volitelný předmět ped. psych. 1 kr.)   

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Úvod do pedagogiky 13p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav Procházka, 
PhD. (50 %, přednášky) 

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

semináře) 

 
1/ZS 

 
ZT 

Úvod do psychologie – Vybraná 
témata z psychologie 

13p+13s zp. 2 doc. PhDr. Alena Nohavová, 
Ph.D. (50 %, přednášky) 

PhDr. Jitka Šebová  Šafaříková, 
Ph.D. (25 %, semináře, Mgr. 

Tomáš Mrhálek (25 %, 
semináře) 

1/ZS ZT  

Seminář osobnostně sociálního 
rozvoje 
(ve vazbě na úvodní asistentskou 
praxi) 

0p+13s zp. 2 Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 
(40 %) 

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

(20 %) 
Mgr. Jan Hynek (20 %) 

1/LS PZ 

Pedagogika I.  
 - Teorie a metodika výchovných 
činností učitele 

13p+0s zk. 2 PhDr. Miroslav Procházka, 
PhD. (50 %, přednášky) 

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

přednášky) 

2/ZS ZT 

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

13p+0s  zk. 2 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 2/ZS ZT 

Pedagogika II 
- Sociální aspekty výchovy a 
prevence 

13p+13s  zk. 2 Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. 
(50 %, přednášky) 

Mgr. Lukáš Laibrt (20 %, 
semináře) 

Mgr. Martina Blažková  
(10  %, semináře) 

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

2/LS ZT 

Psychologie II  
Vývojová psychologie žáka ZŠ 

13p+13s zk. 2 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.  2/LS ZT 

Speciální pedagogika  
- Asistování žákům se SVP  
- Asistování žákům s PCH 
- Úvod do inkluzivní didaktiky 

13p+26s zp.+zk. 3 Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 
(75 %, přednášky, semináře) 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 
(25 %, přednášky, semináře) 

2/LS ZT 

Obecná didaktika  13p+26s  zk. 3 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 
(50 %, přednášky, semináře) 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (50 
%, přednášky, semináře) 

3/ZS  ZT 

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

Mgr. Martina Blažková (30 %) 
Mgr. Lukáš Laibrt (30 %) 

 

3/ZS alter 
LS 

 

Praxe 

Úvodní asistentská praxe 
 

8 hod. zp. 2 PhDr. Miroslav Procházka, 
PhD. (20 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt (20 %) 

1/LS  

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html


Mgr. Jan Hynek (20 %) 
Mgr. Martina Blažková  

(20 %) 
Mgr. Martina Faltová  

(20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe 0p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav Procházka, 
PhD. (10 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt (20 %) 
Mgr. Jan Hynek (20 %) 
Mgr. Martina Blažková  

(20 %) 
Mgr. Martina Faltová  

(20 %) 
Mentoři z fakultních škol (10 

%) 

1/LS  

Asistentská praxe 13 hod. zp. 2 PhDr. Miroslav Procházka, 
Ph.D. (50 %) 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 
(50 %) 

2/LS  

Reflexe asistentské praxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0p+13s zp. 2 PhDr. Miroslav Procházka, 
PhD. (10 %) 

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D. 
(10 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt (10 %) 
Mgr. Jan Hynek (20 %) 
Mgr. Martina Blažková  

(20 %) 
Mgr. Martina Faltová  

(20 %) 
Mentoři z fakultních škol 

(10%) 

2/LS  

Kvalifikační práce  

Seminář k bakalářské práci I 0p+13s zp. 4 PhDr. Miroslav Procházka, 
PhD. (garant) 

3/ZS  

Seminář k bakalářské práci II 0p+13s zp. 4 PhDr. Miroslav Procházka, 
PhD. (garant) 

3/LS  

Závěrečná redakce bakalářské 
práce 

 zp. 4 vedoucí BP 3/LS 
/ odevzdání 

práce 

 

Povinně volitelné předměty - skupina  Pedagogika  - 2 kredity 

Alternativní pedagogické směry 0p+13s zp. 2 Mgr. Margareta Garabiková 
Pártlová, Ph.D. 

2/ZS  

Komunikace a spolupráce s rodiči 0p+13s zp. 2 doc. PhDr. Miluše Vítečková, 
Ph.D. 

2/ZS  

Výchovné styly a zvládání 
výchovných problémů 

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

2/ZS  

Práce s třídou a utváření třídního 
klimatu 

0p+13s zp. 2 Mgr. Jan Hynek 2/ZS  

Povinně volitelné předměty - skupina  Psychologie – 2 kredity 

Komunikace ve školním prostředí  0p+13s zp. 2 Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 2/ZS  

Sebepojetí a identita učitele 0p+13s zp. 2 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 2/ZS  

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

2/ZS  

Rozvoj osobnostních kompetencí 
pro pedag. praxi 

0p+13s zp. 2 PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 2/ZS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
V každé skupině si student vybírá 1 předmět  - získá max. 4 kredity. 

Volitelné předměty 

Volnočasová praxe 13 hod. zp. 2 Mgr. Lukáš Laibrt 3/ZS  

Doplňující předměty propedeutiky 

Zdravověda pro pedagogy 0p+13s zp. 2 katedra biologie 1/ZS  

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html


Cizí jazyk pro vzdělávání 0p+13s zp. 2 katedry jazyků fakultativně 
1.- 3. ročník 

 

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce, je-li zadána v rámci bloku pedagogicko-

psychologických disciplín. Státní závěrečná zkouška je písemná. Zkouška probíhá v českém jazyce a skládá se z těchto předmětů: 

Pedagogika  

Psychologie  

Tematické okruhy se generují stejným dílem z profilujících předmětů teoretického základu oboru pedagogika a psychologie, 

obě dílčí části zkoušky jsou hodnoceny jednou známkou.  Tvoří je obsah předmětů Úvod do studia pedagogiky a Úvod do 

studia psychologie, Pedagogika I. Pedagogika II., Psychologie I., Psychologie II. a Speciální pedagogika.     

Další studijní povinnosti 

Studenti bakalářského programu Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ studují pedagogicko-psychologický blok 

v rámci ostatních specializací zaměřených na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ. V rámci ped. psych. bloku absolvují tři podoby praxe. 

V úvodu do studia to bude Úvodní asistentská praxe, organizovaná ve vztahu k předmětům pedagogicko-psychologického 

bloku. Rozsah přímé praxe bude 8 hodin, reflektivních rozborů pak 14 hodin. Cílem praxe bude motivovat studenty k  práci 

se žáky, orientovat je na cíle studijního programu a vést je k reflexi vlastních kompetencí ve vztahu k asistování učiteli a práci 

s žáky. Praxe bude směřovat k vyhodnocení svých silných a slabých stránek a motivovat je k výběru povinně volitelných 

předmětů osobnostního a sociálního rozvoje, které mohou sloužit k posilování jejich kompetencí. Navazujícím modelem je 

povinná Asistentská praxe ve druhém ročníku, a to v rozsahu minimálně 14 hodin. V rámci této části praxe se absolventi 

seznámí s prostředím vybrané školy, pod vedením fakultního garanta a uvádějícího učitele se budou zaměřovat na fungování 

školy ve vazbě na řešení výchovných elementů učitelova působení (formy komunikace a interakce učitele s žáky, řešení 

výchovných a kázeňských otázek, spolupráce s asistenty pedagoga, strategie řízení třídy, používání odměn a trestů k motivaci 

žáků a jejich úskalí aj.). V rámci absolvování praxe bude realizován rozbor náslechových hodin s cílem reflexe vlastního 

potenciálu pro řešení sledovaných situací. Podpořen bude rozvoj dovedností i dovedností všímat si, popisovat a případně 

analyzovat pedagogické situace a hodnotit či evaluovat v následném rozboru s fakultním garantem (pedagogem i 

psychologem) svůj vlastní potenciál pro řešení takovýchto situací.  

Studenti v rámci praxe budou zpracovávat sebereflektivní deník, v němž se budou učit vyhodnocovat a zobecňovat své první 

pedagogické zkušenosti. Poslední typ praxe následuje ve třetím ročníku. Tato oborová asistentská praxe je svázána se studiem 

oborové didaktiky a metodiky zvolených oborů a je orientována na propojování oborově didaktických a metodických zkušeností 

s koncepcí specializačního studia zaměřeného na vzdělávání na 2. stupni ZŠ.  

Součástí studijních povinností bude dále zpracování výstupů pro studentské portfolio, které je vnímáno jako strukturovaný a 

reflektovaný soubor vybraných prací studenta, které dokumentují jeho zkušenosti a znalosti a odrážejí vývoj jeho profesních 

kompetencí. Portfolio bude sloužit především jako podpora profesního dialogu se studenty nad materiály a jejich obsahem, 

jako nástroj „doprovázení“ studenta a prostředek jeho formativního hodnocení. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Návrhy témat bakalářských prací:  
Vnímání životní a pracovní spokojenosti učitelů základních škol 
Prevence rizikového chování na základních školách 
Projektová a problémová výuka na základní škole 
Sebepojetí žáků základní školy 
Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů základních škol 
Kázeňské problémy na základní škole 
Baťovské školy práce 
Postoje učitelů základních škol k alternativním pedagogickým přístupům 
Plné znění obhájených bakalářských prací a posudků k nim je k dispozici a veřejně přístupné v systému IS STAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

 

 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

 

 

 

 

 

 

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


 

Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

 
 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Charakteristiky studijních předmětů Přehled 

personálního zabezpečení 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. 
stupni ZŠ 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Nauka o materiálu I 26p+13c zp., zk. 4 Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 1/ZS ZT 

Technická dokumentace s 26p+13c zp., zk. 4 PaedDr. Bedřich Veselý, 1/ZS ZT 
didaktickými aspekty*    Ph.D. (75 %) -   

    přednášející   

    Mgr. Tomáš Sosna (25 
%) 

  

Úvod do VŠ studia technické 
výchovy 

0p+13c zp. 1 Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 
(50 %) 

PaedDr. Bedřich Veselý, 
Ph.D. (50 %) 

1/ZS  

Nauka o materiálu II 26p+13s zp., zk. 5 Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 1/LS ZT 

Počítačové projektování s 13p+26c zp. 3 PaedDr. Bedřich Veselý, 1/LS PZ 
didaktickými aspekty*    Ph.D.(50 %) -   

    přednášející   

    Mgr. Vladimír Vochozka, 
Ph.D. (50 %) 

  

Nauka o materiálu III 26p+13s zp., zk. 5 Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 
(50 %) 

PaedDr. Bedřich Veselý, 
Ph.D. (50 %) 

2/ZS ZT 

Design a konstruování ve 
výuce I* 

0p+26c zp. 3 Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 
(75 %) 

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

2/ZS  

Technická mechanika I 26p+13c zp., zk. 5 RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. 
(75 %) - přednášející 

Mgr. Tomáš Sosna (25 
%) 

2/LS ZT 

Elektrotechnika a elektronika 
I (fyzikální základy) 

26p+13c+13s zp., zk. 6 Doc. PaedDr. Petr 
Adámek, Ph.D. 

2/LS ZT 

Technická mechanika II 26p+13c zp., zk. 5 RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. 
(50 %) - přednášející 

PaedDr. Bedřich Veselý, 
Ph.D. (50 %) 

3/ZS ZT 

Elektrotechnika a elektronika 26p+13c zp., zk. 5 doc. PaedDr. Petr 3/ZS ZT 

II    Adámek, Ph.D. (75 %) –   

    přednášející   

    Mgr. Pavel Černý, Ph.D.   

    (25 %)   

Design a konstruování ve 0p+26c zp. 3 Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 3/LS  

výuce II*    (75%)  

    Mgr. Vladimír Vochozka,  

    Ph.D. (25%)  

Elektrotechnika a elektronika 26p+13c zp., zk. 5 doc. PaedDr. Petr 3/LS ZT 

III    Adámek, Ph.D. (75 %) –   

    přednášející   

    Mgr. Pavel Černý, Ph.D.   

    (25 %)   



Úvod do didaktiky technické 
výchovy* 

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

Mgr. Tomáš Sosna 
(50 %) 

3/LS  

Pozn.: Předměty označené * jsou předměty oborově didakticky zaměřenými 

Praxe       

Oborová asistentská praxe 13 hod. zp. 2 Mgr. Tomáš Sosna 3/ZS  

Reflexe oborové asistentské 
praxe 

0p+13s zp. 2 Mgr. Tomáš Sosna (50 
%) 

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 
(50 %) 

3/ZS  

Kvalifikační práce       

Seminář Bakalářská práce I 0p+13s zp. 4 doc. PaedDr. Jiří Tesař, 
Ph.D. (garant) + vedoucí 

BP 

3/ZS  

Seminář Bakalářská práce II 0p+13s zp. 4 doc. PaedDr. Jiří Tesař, 
Ph.D. (garant) + vedoucí 

BP 

3/LS  

Závěrečná redakce 
bakalářské práce 

 zp. 4 vedoucí BP termín 
odevzdání 

 

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Matematika pro fyziky I 13p+26c zp., zk. 4 doc. PaedDr. Jiří Tesař, 
Ph.D. 

1/ZS  

Matematika pro fyziky II 13p+13c zp., zk. 4 RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. 1/LS  

Solidworks II 0p+42c kol. 5 PaedDr. Bedřich Veselý, 
Ph.D. (40 %) 

Mgr. Vladimír Vochozka, 
Ph.D. (30 %) 

Mgr. Tomáš Sosna (30 
%) 

2/LS  

Povrchové úpravy materiálů 26p+0c zk. 4 Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 2/LS  

Solidworks III 0p+42c kol. 5 PaedDr. Bedřich Veselý, 
Ph.D. (40 %) - 

Mgr. Vladimír Vochozka, 
Ph.D. (30 %) 

Mgr. Tomáš Sosna (30 
%) 

3/LS  

Seminář z technické výchovy 0p+26s kol. 4 Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 
(25 %) 

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

RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. 
(25 %) 

doc. PaedDr. Petr 
Adámek, Ph.D. (25 %) 

3/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
4 kredity 

Bc. - Nauka o materiálech, Technická mechanika a technická dokumentace, Elektrotechnika a elektronika 

Další studijní povinnosti 
 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Optimalizace parametrů montážní linky 
Technické památky v jižních Čechách s ohledem na výuku technické výchovy 
SolidWorks jako nástroj rozvoje technického myšlení 
Sada plastových materiálů jako učební pomůcka pro výuku technické výchovy 



Konstrukční stavebnice jako prostředek rozvoje kreativity 
Povrchové úpravy materiálů pomocí plazmatu 
Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v IS 
STAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 
 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 
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https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&prohlizeniContent


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 

doc. RNDr. Petr 
Bartoš, Ph.D.; 
RNDr. Pavel Kříž, 
Ph.D. 

Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření 
semen a sladu pomocí nízkoteplotního 
plazmatu 

TA 04021252 TAČR 
B 

2014- 
2017 

doc. RNDr. Petr 
Bartoš, Ph.D.; 

RNDr. Pavel Kříž, 
Ph.D. 

Nový proces ošetření zemědělských 
produktů (semen) proti plísním 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520 
OP PIK MŠMT 
C 

2016- 
2018 

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

Pracoviště praxe Název či popis projektu 
uskutečňovaného ve spolupráci s praxí 

Období 

Fakultní a další 
spolupracující školy 

Inovace přípravy učitelů pro praxi 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 OP 
VVV MŠMT 

2018-2020 

Fakultní a další 
spolupracující školy 

Společenství praxe – platforma pro 
rozvoj klíčových kompetencí 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 OP 
VVV MŠMT 

2017-2019 

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

Členové katedry jsou zapojeni do tvůrčí činnosti v rámci Jednoty českých matematiků a fyziků, dále organizují 
a podílejí se na populárně-naučných akcích pro studenty a veřejnost (Fyzika na Lanovce, Věda na vsi, Věda 
v Géčku, Dobrodružství s technikou, Noc vědců). Katedra se rovněž podílela na organizaci výstavy 
Accelerating Science na Výstavišti v ČB ve spolupráci s RERA a CERN. Členové katedry se každoročně 
zúčastňují konference Veletrh nápadů učitelů fyziky a ve vybraných letech (2003, 2018) tuto konferenci 
organizují. Pracoviště je dále také zapojeno do akcí Přírodovědný inspiromat a Elixír do škol a pravidelně se 
účastní Celostátní přehlídky závěrečných prací z fyziky a ve vybraných letech tuto akci organizuje (2016). 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

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

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


Charakteristiky studijních předmětů Technická výchova a 

praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání 

na 2. stupni ZŠ 
 
 
 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Nauka o materiálu I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka a aktivní účast na cvičeních tematicky navázaných na přednášky, splnění průběžných úkolů, ověření 
získaných vědomostí během závěrečné zkoušky, jejíž forma je kombinovaná (písemná i ústní). 

Garant předmětu Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky i cvičení, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na základní znalosti z oblasti materiálové vědy a strojírenství. Jedná se o úvodní kurz, 
během něhož student získá během přednášek teoretické poznatky o základních pojmech v souvislosti 

s technickými materiály (materiálové vlastnosti – pevnost, modul pružnosti, tvrdost, houževnatost a metody 
jejich zkoušení). Získané poznatky student aktivně aplikuje během cvičení na konkrétních problémových 
příkladech z praxe. 

 
1. Úvod do materiálových věd - historický vývoj 

2. Úvod do materiálových věd - základní vymezení a pojmy 
3. Základní rozdělení technických materiálů (polymery, keramika, kovy, kompozity) 
4. Porovnání vlastností různých technických materiálů 
5. Materiálové vlastnosti a konstanty - úvod 

6. Materiálové vlastnosti a konstanty - pokračování 
7. Tahová zkouška a pracovní diagram 
8. Deformační křivky a jejich analýza 

9. Pevnost - technický význam, metody zkoušení 
10. Modul pružnosti - technický význam a výpočet 
11. Tvrdost - technický význam a metody zkoušení (podle Mohse, Brinella, Vickerse a Rockwella) 
12. Rázová houževnatost - technický význam, metody zkoušení 
13. Únava materiálu - technický význam, metody zkoušení. Shrnutí nejdůležitějších poznatků. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
ČIŽMÁROVÁ, Elena a Jana SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. V Praze: České vysoké učení 
technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2. 
HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3. přeprac. vyd. Praha: 
Scientia, 2002. ISBN 80-7183-265-0. 

PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 
978-80-7204-283-8. 
HLADKÝ, Jan. Materiály a technologie: Skripta. České Budějovice. 



Doporučená: 

MACEK, Karel a Petr ZUNA. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN isbn80-01-02798-8. 
FIALA, Jaroslav, Václav MENTL a P. ŠUTTA. Struktura a vlastnosti materiálů. Praha: Academia, 2003. ISBN 978- 
80-200-1223-4. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technická dokumentace s didaktickými aspekty 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

K udělení zápočtu: 

Aktivní účast ve cvičeních. Ověření: úspěšnost v zápočtovém testu alespoň na 80 %. 
U zkoušky: 
Budou vyžadovány znalosti základů grafické komunikace v oblasti strojní, stavební a elektrotechnické 
dokumentace, lícování a drsnosti povrchu. 

Garant předmětu PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (75 %) – přednášející 
Mgr. Tomáš Sosna (25 %) - cvičící 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači v předmětu získají přehled o základech grafické komunikace v oblasti dokumentace strojní, stavební 
a elektrotechnické. Osvojí si pojmy jako lícování, či drsnost povrchu. Absolvent předmětu ovládá metody, jak 
rozvíjet u žáků prostorovou představivost. Osvojení metodiky výuky předmětu. 

 
Hlavní témata předmětu: 

1. Úvod do předmětu, normalizace, základní požadavky na technické výkresy 
2. Čáry, písmo, pravidla zobrazování, průniky, částečné a přerušované obrazy 
3. Vynesené podrobnosti, pomocné, částečné a zjednodušené pohledy 
4. Označování dělících rovin, zobrazovací měřítka, řezy a průřezy 
5. Popisové pole, kusovník, texty a tabulky 
6. Sestavy, schémata, změny na výkresech, 
7. Kótování, způsoby kótování, řetězcové a od základny 
8. Soustavy kót, kótování opakujících se prvků, tabulkové kótování, zásady kótování 
9. Lícování 
10. Drsnost povrchu 
11. Stavební výkresy, stavebních prvky- okna, dveře, výklenky, schodiště, střechy 
12. Půdorys podlaží, svislý řez, pohledy, kótování, výškové  úrovně 
13. Elektrotechnické výkresy, schémata, elektrotechnické značky, plošné spoje. 

Přehled CAD systémů pro tvorbu elektrotechnické dokumentace FLY, P-CAD, ORCAD a 
zápočtový test s kontrolou výkresů ze cvičení a domácí přípravy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Drastík, F.: Příručka čtení výkresů ve strojírenství, Verlag Dashöfer, 2017, Praha, ISBN: 978-80-87963-32-6 
Kletečka, J. - Fořt, P.: Technické kreslení, Computer press, 2017, Brno, ISBN: 9788025118870 
Doporučená: 
Livenveber, J. – Vávra, P.: Strojnické tabulky, Albra, 2006, ISBN 80-7361-033-7 
Řasa,J. – Švercl, J.: Strojnické tabulky pro školu a praxi 1, Scientia, 2004, ISBN 80-7183-312-6 
Řasa,J. – Švercl, J.: Strojnické tabulky pro školu a praxi 2, Scientia, 2007, ISBN 978-80-86960-20-3 
Drastík, F.:. Technické kreslení podle mezinárodních norem. Ostrava, 1994. 
Klepš, Z. a kol.:. Tvorba technické dokumentace. České Budějovice, KOPP, 1994. 
Klepš, Z. a kol.:. Tvorba technické dokumentace. Praha, ČVUT, 1990. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do VŠ studia technické výchovy 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13c kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp. Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka a aktivní účast na cvičeních, splnění průběžných úkolů. 

Garant předmětu Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybraná cvičení a uděluje zápočty. 

Vyučující 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (50 %) - cvičící 
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (50 %) – cvičící 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na úvodní poznatky do studia technické výchovy. Student získá mimo jiné poznatky o 
základních principech VŠ studia, komunikaci a spolupráci s vyučujícími a kolegy, kreditovém systému, 
stipendijním systému, možnostech zapojení do katedrálních akcí a zahraničních stáží, zadání a psaní 
bakalářské práce a zakončení studia. Student získané poznatky využije v průběhu následujícího studia. 

 

1. Seznámení se studenty a vyučujícími, prostředím pracoviště 

2. Základní poznatky ohledně organizace výuky 
3. Komunikace s vyučujícími a kolegy 
4. Formální náležitosti elektronické korespondence v akademickém prostředí 

5. Náležitosti studia, vážený studijní průměr, hodnocení studia 
6. Informační systém, zapisování předmětů a zkoušek 
7. Kreditový systém 
8. Volba povinně volitelných a výběrových předmětů 
9. Popularizační a odborné akce na katedře – možnosti zapojení a profilace studenta 
10. Zahraniční stáže a výjezdy - možnosti 
11. Profilace absolventa v průběhu studia 

12. Výběr tématu a vedoucího bakalářské práce 
13. Specifika technicky zaměřených závěrečných prací. Požadavky na zakončení studia. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát 
bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a 
ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a 
citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-80-89132-70-6. 
Doporučená: 
REFERENČNÍ PŘÍRUČKA IS/STAG. IS/STAG - HELPCENTRUM [online]. Plzeň. Dostupné z: https://is- 
stag.zcu.cz/napoveda/index_help.html 
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 
2015. ISBN 978-80-7452-106-5. 
KROUŽEK, Jiří, Emílie FLEISCHMANNOVÁ, Ivan JONÁŠ a Olga KULDOVÁ. Písemná a elektronická komunikace: 
pro střední školy a veřejnost. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 80-7168-836-3. 
Erasmus+. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [online]. České Budějovice. Dostupné z: 
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus 

http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus


Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Nauka o materiálu II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Není požadována  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka a aktivní účast na seminářích tematicky navázaných na přednášky, splnění průběžných úkolů, 
ověření získaných vědomostí během závěrečné zkoušky, jejíž forma je kombinovaná (písemná i ústní). 

Garant předmětu Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky i semináře, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na nekovové technické materiály a jejich zpracování a vlastnosti, přičemž důraz je kladen 
na polymerní materiály, kompozity, dřevo a keramiku. Student získá během přednášek teoretické poznatky o 
přípravě, struktuře, morfologii, zpracování a vlastnostech plastů a kompozitů. Student tyto získané znalosti 
aplikuje během seminářů, na nichž jsou diskutovány a řešeny problémové úlohy v souvislosti s využitím 
nekovových materiálů v technické praxi. 

 

1. Úvod do polymerů a plastů - historický vývoj 
2. Úvod do polymerů a plastů - základní vymezení a pojmy 
3. Porovnání vlastností plastů s různými technickými materiály 

4. Příprava polymerů, polyreakce 
5. Polymery a jejich základní vlastnosti - fyzikální, technologické, mechanické 
6. Struktura polymerů - amorfní a semikrystalické polymery 
7. Viskoelastické chování polymerů 
8. Typy polymerních materiálů a jejich užití 
9. Kompozitní materiály - základní pojmy a užití 
10. Další nekovové technické materiály (keramika, sklo) 

11. Dřevo jako technický materiál - základní pojmy 
12. Dřevo jako technický materiál - struktura a vlastnosti 
13. Dřevo jako technický materiál - základní druhy, zpracování. Ostatní nekovové technické 

materiály 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
KREBS, Josef. Teorie zpracování nekovových materiálů. Vyd. 3. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. 
ISBN isbn80-7372-133-3. 
HLADKÝ, Jan. Materiály a technologie: Skripta. České Budějovice. 
Doporučená: 
EHRENSTEIN, Gottfried W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN isbn978- 
80-86960-29-6. 
PYTLÍK, Petr a Radomír SOKOLÁŘ. Stavební keramika: technologie, vlastnosti a využití. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2002. ISBN isbn80-7204-234-3. 
PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu I. 2., opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, c2003. ISBN 
8072042831. 
MÍŠEK, Bohumil. Polymery, keramika, kompozity. Brno: Vysoké učení technické, 1993. ISBN sbn80-214-0521- x. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Počítačové projektování s didaktickými aspekty 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26c kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

K udělení zápočtu: 
Aktivní práce ve cvičeních, vytvoření všech zadaných, plně určených 3D dílů. Zvládání operací s entitami, jejich 
vazbami, manipulace s 3D díly. 

Garant předmětu PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky. 

Vyučující 

PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (50 %) – přednášející 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (50 %) - cvičící 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači si v předmětu osvojí základy práce v CAD systému SolidWorks. Posluchači se zorientují v prostředí 
programu, kreslení entit, vazby entit a manipulace s nimi, tvorba dílů, užití referenční geometrie. Dále získají 
přehled o nejužívanějších CAD a CAM systémech. Součástí předmětu je rovněž zpracování podkladů pro 3D tisk 
a základy techniky 3D tisku. Posluchači si také osvojí metody, jak v předmětu rozvíjet u žáků prostorovou 
představivost a tvořivost. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. SolidWorks - seznámení s prostředím programu. 
2. Kreslení entit a nastavení jejich parametrů. 
3. Kreslení skic, vazby ve skice, manipulace s entitami. 

4. Kóty ve skice, odsazení, zrcadlení, zkosení, zaoblení. 
5. Kruhové a lineární pole. 
6. Referenční geometrie. 
7. Referenční roviny a osy, kružnice a jejich užití. 
8. Přehled nejužívanějších technických 2D a 3D grafických editorů. 
9. Programy pro tvorbu technické dokumentace ve strojírenství, stavebnictví, geodézii, 

elektrotechnice, jejich nadstavby a knihovny hotových dílů. 
10. Přehled nejužívanějších CAD systémů a jejich použitelnost. AutoCAD, MCAD, Mechanical 

Desktop, Imagineer Technical, AEC Architektur, GIS, CADKON, INVENTOR, ProIngeneer, 
CATIA (návrh tvaru karoserií), Microstation (především el. sítě, potrubí atp.), OrCAD, 
PADS, Eagle, či CADSTAR, P-CAD (pro návrh plošných spojů), 

11. Základy parametrického navrhování, objemového modelování 3D dílů. 
12. Metodika zpracování podkladů pro 3D tisk 
13. Základy systému 3D tisku, formáty dokumentů STL, STEP, DWG atp. Základní seznámení s 

účelem a použitím systému SolidCAM, zápočtová úloha a její hodnocení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vláčilová, H., Vilímková, M., Freibauer, M.: Základy práce v CAD systému SolidWorks, Computer Press, 2012, 
EAN:9788025125045, ISBN 978-80-251-2504-5 
Pagáč, M.: Učebnice SOLIDWORKS, Nová média 2016, ISBN 978-80-270-0918-3 



Doporučená: 
SolidWorks Corporation: Základy SolidWorks, SolidVision s.r.o., Brno, 2019, Kod produktu 
MAN-PMT1800CSY. 

Třeštík, B.:. Tvorba technické dokumentace s využitím CAD systémů. Praha. ČVUT FS.1999. 
Livenveber, J. – Vávra, P.: Strojnické tabulky, Albra, 2006, ISBN 80-7361-033-7 
Řeháček, D.:. 1001 tipů a triků pro AutoCAD a příbuzné aplikace: AutoCAD LT, Architectural Desktop, 
Mechanical Desktop, Inventor s nadstavbami, CADKON, MechSoft PROFI. Praha. Computer Press. 2001 
Fořt, P., Kletečka, J.:. Autodesk Inventor 6. Brno, Computer Press, 2003. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Nauka o materiálu III 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Není požadována prerekvizita 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka a aktivní účast na seminářích tematicky navázaných na přednášky, splnění průběžných úkolů, 
ověření získaných vědomostí během závěrečné zkoušky, jejíž forma je kombinovaná (písemná i ústní). 

Garant předmětu Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybrané přednášky, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (50 %) - přednášející 
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (50 %) – vede seminář a přednáší vybrané přednášky 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na kovové technické materiály a jejich zpracování a vlastnosti, přičemž důraz je kladen 
na technická železa (ocel, litina, surové železo), přísadové kovy a významné neželezné kovy. Student získá 
během přednášek teoretické poznatky o výrobě, struktuře, tepelném zpracování, zkoušení a vlastnostech 
kovů a slitin. Student tyto získané znalosti aplikuje během seminářů, na nichž jsou diskutovány a řešeny 
problémové úlohy v souvislosti s využitím kovových materiálů v technické praxi. 

 

1. Úvod do kovových materiálů 
2. Základní vlastnosti kovů 
3. Rozdělení technického železa do tříd a označování 

4. Vlastnosti a rozdělení neželezných kovů 
5. Přehled vlastností a užití těžkých neželezných kovů a slitin 
6. Přehled vlastností a užití lehkých neželezných kovů a slitin 
7. Úvod do metalografie, strukturální složky technického železa 
8. Základy tepelného zpracování kovů 
9. Povrchové kalení, žíhání, popouštění, nitridace, zušlechťování 
10. Výroba technického železa 

11. Slévárenství, tváření a prášková metalurgie 
12. Obrábění kovů, základní druhy obráběcích strojů 
13. Defektoskopie. Koroze a ochrana proti korozi 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
MICHNA, Štefan a Eva NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Adin, 2010. ISBN 978-80-89244- 
38-6. 
HLADKÝ, Jan. Materiály a technologie: Skripta. České Budějovice. 
VOJTĚCH, Dalibor. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 8070806001. 
Doporučená: 
HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3. přeprac. vyd. Praha: 
Scientia, 2002. ISBN 80-7183-265-0. 
SKÁLOVÁ, Jana, Rudolf KOVAŘÍK a Vladimír BENEDIKT. Základní zkoušky kovových materiálů. 4. vyd. Plzeň: 
Západočeská univerzita, 2005. ISBN 978-80-7043-417-8. 
FRISCHHERZ, Adolf, Paul SKOP a Jiří KNOUREK. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 5. vyd. 
Praha: SNTL, 2004. ISBN 9788090265554. 



FRISCHHERZ, Adolf a Herbert PIEGLER. Technologie zpracování kovů: odborné znalosti. 2. vyd. Praha: SNTL, 
1996. ISBN 80-902110-1-1. 
KREIDL, Marcel a Radislav ŠMÍD. Technická diagnostika: senzory, metody, analýza signálu. Praha: BEN - 
technická literatura, 2006. Senzory neelektrických veličin. ISBN 8073001586. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Design a konstruování ve výuce I 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26c kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp. Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Docházka a aktivní účast na cvičeních, splnění průběžných úkolů, vyhotovení výrobku a zvládnutí dílčích 
pracovních operací. 

Garant předmětu Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybraná cvičení. 

Vyučující 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (75 %) - cvičící 
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (25 %) – cvičící 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na ruční a strojní zpracování nekovových materiálů. Student získá základní dovednosti v 
oblasti technické výroby a dílenského zpracování materiálu. Zároveň získá didaktické poznatky pro výuku 
odborných předmětů včetně poznatků o metodice základních technických dílenských postupů. Student se 
bude samostatně věnovat výrobě konkrétní technické součásti, přičemž si osvojí si základní technické dílenské 
postupy. Součástí realizace konečného výrobku bude rovněž využití moderních technologií, jako je 3D tisk. 

 

1. Bezpečnost práce ručního obrábění technických materiálů, uspořádání pracoviště. 
2. Základy třískového obrábění. 
3. V praxi nejužívanější způsoby obrábění a jejich specifika, geometrie nástrojů a jejich 

ostření, řezné podmínky. 
4. Technický výkres, výrobní průvodka a příprava na vlastnívýrobu. 
5. Nejužívanější způsoby ručního a strojního zpracování technických materiálů: rozměření, 

orýsování materiálu. 
6. Stříhání, řezání, pilování, dlabání. 

7. Stříhání, řezání, pilování, dlabání - didaktické aspekty 
8. Povrchové úpravy 
9. Povrchové úpravy - didaktické aspekty 
10. Hoblování, vrtání. 
11. Hoblování a vrtání - didaktické aspekty 
12. 3D tisk. 
13. 3D tisk - didaktické aspekty. Kontrola a vyhodnocení výrobků 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vintr, J.:. Technická praktika. PF JU České Budějovice 1992. 
Kučera,V.:. Bezpečnost při práci v dílnách. Práce. Praha1974. 
Doporučená: 
TRIBE, Chris. Vše o práci se dřevem: nezbytné dovednosti a techniky pro začátečníky. Přeložil Vladimír 
GOLOMBEK. V Praze: Slovart, 2017. ISBN 9788075293114. 
KLOSKI, Liza Wallach a Nick KLOSKI. Začínáme s 3D tiskem. Přeložil Jakub GONER. Brno: Computer Press, 
2017. ISBN 9788025148761. 
Mádl, J.:. Technologie obrábění 1 - 3. Praha, ČVUT, 2000. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technická mechanika I 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

K udělení zápočtu – aktivní účast na cvičeních, úspěšnost při zápočtové písemné práci, alespoň na 80 % 
 

U zkoušky - budou vyžadovány znalosti základních technik užívaných v technické mechanice – oblast statiky 
v rozsahu probírané látky. 

Garant předmětu RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky. 

Vyučující 

RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (75 %) 
Mgr. Tomáš Sosna (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači v předmětu získají přehled o základních praktických technikách, užívaných v technické mechanice v 
oblasti statiky. Je to zejména vyšetřování výslednice a rovnováhy silových soustav početními a grafickými 
metodami. Řešení silových soustav prostých nosníků na dvou podporách a vetknutých nosníků. Zjišťování 
pasivních odporů při smykovém, vláknovém, valivém a čepovém tření. Zjišťování těžišť složených těles a základy 
technik užívaných k řešení prutových soustav. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Úvod do předmětu, základy statiky tuhých těles 
2. Vyšetřování rovnováhy soustavy sil o společném působišti v rovině 
3. Vyšetřování výslednice soustavy sil o společném působišti v rovině 
4. Vyšetřování rovnováhy soustavy sil bez společného působiště v rovině 
5. Vyšetřování výslednice soustavy sil bez společného působiště v rovině 
6. Grafické a početní metody vyšetřování rovnováhy soustavy sil a výslednice sil 
7. Základní principy vyšetřování rovnováhy a výslednice sil v prostoru 
8. Druhy podpor, statické řešení nosníků vetknutých 
9. Statické řešení prostých nosníků na dvou podporách - reakce v podporách 

10. Pasivní odpory, tření smykové 
11. Tření vláknové, tuhost lana 
12. Valivý odpor, tření čepové 
13. Vyšetřování těžišť. Prutové soustavy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Valentin, M.:. Mechanika I. Statika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati FD. 2005. 
Valášek, M, a kol.:. Mechanika A. Praha. ČVUT FS. 2004. 
Doporučená: 
Šámal, O.: Technická mechanika – Statika, Informatorium, 2016, ISBN: 978-80-7333-122-1 
Šleger, V. – Neubauer, P.: Statika s příklady od A do Z, ČZU, Praha 2018, ISBN: 978-80-213-0855-8 
Mičkal, K.: Technická mechanika I, čtvrté vydání, Informatorium, 2016, ISBN: 978-80-7333-063-7, EAN: 
9788073330637 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Elektrotechnika a elektronika I (fyzikální základy) 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c+13s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka a aktivní účast na cvičeních a seminářích, splnění průběžných úkolů, ověření nabytých znalostí při 
kombinované zkoušce (písemná i ústní). 

Garant předmětu doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky, cvičení i semináře, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky. Student po absolvování předmětu 
získá základní představy o elektrostatice a elektrickém poli, vedeni elektrického proudu v prostředí a o 
magnetickém poli. Dále získá poznatky o elektromagnetické indukci a řešení obvodů se střídavým proudem. 

 

1. Vymezeni předmětu elektřina a magnetismus. 
2. Elektrostatické pole, tvar pole buzeného náboji, pojem elementární elektrický náboj. 
3. Veličiny a jednotky elektrostatického pole: permitivita, intenzita, elektrická indukce. 
4. Coulombův zákon, potenciál elektrického pole. Gaussova věta pro statické pole. 
5. Aplikace elektrostatického pole, kapacita, kondenzátory, silové působení. 

6. Stacionární proudové pole, Ohmův zákon v integrálním a diferenciálním tvaru 
7. Kirchhoffovy zákony, jejich zobecnění a aplikace při řešení elektrických obvodů. 
8. Střídavý proud, Faradayův indukční zákon, transformátor, okamžitá, efektivní a střední hodnota 

střídavého proudu. 
9. Práce a výkon elektrického proudu stejnosměrného a střídavého. 
10. Magnetické pole přírodního původu a vytvářené průchodem proudu vodičem, cívkou. 
11. Veličiny magnetického pole, zákon Biot-Savartův. Ampérův zákon silového působení na vodič s proudem. 
12. Aplikace magnetického pole v elektrických strojích, motory a generátory, mg. materiály. 
13. Elektromagnetické záření, Poyntingův vektor, Maxwellovy rovnice. Praktické příklady z technické praxe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER, DUB, Petr, ed. Fyzika. 2., přeprac. vyd. Přeložil Miroslav 
ČERNÝ. Brno: VUTIUM, c2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-4123-1. 
SEDLÁK, Bedřich a Ivan ŠTOLL. Elektřina a magnetismus. Vyd. 3., V nakl. Karolinum 2. Praha: Karolinum, 2012. 
ISBN 9788024621982. 
Doporučená: 
FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanovy přednášky z fyziky: 
revidované vydání s řešenými příklady. 2. vydání. Přeložil Ivan ŠTOLL. Praha: Fragment, 2013. ISBN 978-80- 
253-1642-9. 
SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-307-0. 



GASCHA, Heinz a Stefan PFLANZ. Kompendium fyziky: vzorce, zákony a pravidla - úlohy, příklady a jejich 
řešení - podrobná slovníková část. Vydání druhé. Přeložil Ludmila ECKERTOVÁ. Praha: Knižní klub, 2017. 
Universum (Knižní klub). ISBN 978–80–242–5716–7. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Technická mechanika II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Technická mechanika I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

K udělení zápočtu: 

Aktivní účast na cvičeních, úspěšnost při zápočtové písemné práci, alespoň na 80 %. 
U zkoušky: 
Budou vyžadovány znalosti základních technik užívaných v technické mechanice v oblasti pružnosti a 
pevnosti v rozsahu probírané látky. 

Garant předmětu RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky 

Vyučující 

RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (50 %) 
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači v předmětu získají přehled o základech pružnosti a pevnosti s aplikací na konstrukci a funkci 
technických systémů. Je to především přehled o základních druzích namáhání. A to zejména, Hookův zákon, 
skutečná a smluvní napětí, dovolené namáhání, pevnostní podmínka, dynamika namáhání, Steinerova věta, 
průřezový modul a kvadratický moment setrvačnosti namáhaných průřezů. Přehled o systému dimenzování 
zařízení, s ohledem na pevnost a deformaci. Schopnost samostatného řešení středně náročných úloh. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Úvod do předmětu, základy nauky o pružnosti a pevnosti 
2. Způsoby aplikací na konstrukci a funkci technických systémů 
3. Základní druhy namáhání, normálná a tečná napětí 
4. Hookův zákon, skutečná a smluvní napětí 
5. Dovolené a skutečné namáhání, dynamika namáhání, pevnostní podmínka 
6. Steinerova věta, průřezový modul, kvadratický moment setrvačnosti 
7. Prostý tah 
8. Prostý tlak 
9. Tlak na styčných plochách, kontrola na otlačení, tlakové nádoby 

10. Smyk 
11. Ohyb 
12. Krut 
13. Vzpěr, průhyb nosníků. Dimenzování zařízení s ohledem k pevnosti, či deformaci 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Janíček, P., Petruška, J.: Pružnost pevnost II, CERM, Brno, 2007, EAN: 9788021434417 
Ondráček, E. a kol.: Mechanika těles - Pružnost a pevnost II, CERM, 2006, Brno 
Šámal, O.: Mechanika - Pružnost a pevnost - Sbírka řešených úloh, ALBRA, 2006, ISBN: 978-80-7361-016-6 
Doporučená: 
Trebuňka, F.: Riešené príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti, TUK Košice, 2011, 
Michalec, J.: Pružnost a pevnost. Praha. ČVUT FD. 2001. 
Livenveber, J. – Vávra, P.: Strojnické tabulky, Albra, 2006, ISBN 80-7361-033-7 



Řasa,J. – Švercl, J.: Strojnické tabulky pro školu a praxi 1, Scientia, 2004, ISBN 80-7183-312-6 
Řasa,J. – Švercl, J.: Strojnické tabulky pro školu a praxi 2, Scientia, 2007, ISBN978-80-86960-20-3 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Elektrotechnika a elektronika II 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Elektrotechnika a elektronika I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka a aktivní účast na cvičeních, splnění průběžných úkolů, ověření nabytých znalostí při kombinované 
zkoušce (písemná i ústní). 

Garant předmětu doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. (75 %) - přednášející 
Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (25 %) - cvičící 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na řešení elektrických obvodů a sítí stejnosměrného i střídavého proudu. Student se 
v rámci přednášek seznámí s teoretickými poznatky v souvislosti s elementárními dvojpóly, lineárními 
dvojbrany, RLC obvody, polovodičovými součástkami, číslicovými obvody, operačními zesilovači a A/D a D/A 
převodníky. Získané teoretické znalosti student aplikuje během cvičení při řešení praktických úloh. 

 
1. Vymezení obsahu předmětu, definice, pasivní dvojpóly, ideální zdroje, aplikace metod řešení 

elektrických obvodů. 
2. Pasívní prvky R, L, C, při harmonickém buzení. 
3. Obvody RC, RLC. Přechodové jevy. 
4. Polovodičové součástky, funkce, parametry, aplikace diod, tyristory, triaky. 
5. Bipolární tranzistory, tranzistory řízené elektrickým polem, vlastnosti, rozdělení, parametry, 

aplikace 
6. Základy polovodičové techniky - fyzikální elektronika polovodičů, technologie výroby 

polovodičových materiálů a vybraných součástek, vznik kontaktu dvou materiálů s usměrňujícími 
vlastnostmi. 

7. Polovodičové součástky, princip jejich funkce, parametry, aplikace - diody, tyristory, triaky. 
8. Bipolární tranzistory, tranzistory řízené elektrickým polem, princip funkce, vlastnosti, rozdělení, 

parametry, aplikace. 
9. Základní zapojení zesilovacích stupňů s tranzistory SE, SC, SB. 
10. Základní zapojení zesilovacích stupňů s tranzistory, tranzistorový stupeň jako dvojbran. Vybrané 

obvody s tranzistory - stabilizátory, kmitavé obvody. 
11. Operační zesilovače, ideální operační zesilovač, chyby a parametry reálných operačních 

zesilovačů. 
12. Základní lineární zapojení s operačními zesilovači. Aplikace. 
13. Digitálně - analogové převodníky - principy, funkce, parametry, chyby. 

Analogově - digitální převodníky - principy, funkce, parametry, chyby. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika: [učebnice]. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008. ISBN 978-80-7232-365-4. 
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika: [učebnice]. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008. ISBN 978-80-7232-359-3. 
FOIT, Julius a Lubomír HUDEC. Základy elektroniky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 
978-80-01-04236-6. 
MAŤÁTKO, Jan. Elektronika. 6. vyd., V Idea servis 5., dopl. a upr. vyd. Praha: Idea servis, 2008. ISBN 978–80– 
85970–64–7. 



Doporučená: 
LÁNÍČEK, Robert. Elektronika: obvody, součástky, děje. Praha: BEN - technická literatura, 1998. ISBN 80- 
86056-25-2. 
KESL, Jan. Elektronika: analogová technika. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004. 
ISBN 80-7300-143-8. 
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-161- 6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Design a konstruování ve výuce II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26c kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Design a konstruování ve výuce I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp. Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka a aktivní účast na cvičeních, splnění průběžných úkolů, vyhotovení výrobku a zvládnutí dílčích 
pracovních operací. 

Garant předmětu Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybraná cvičení a uděluje zápočty. 

Vyučující 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (75 %) - cvičící 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (25 %) – cvičící 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na ruční a strojní zpracování kovových materiálů s důrazem na strojní zpracování a 
užitou elektroniku. Student získá pokročilé dovednosti v oblasti technické výroby a dílenského zpracování 
materiálu. Zároveň získá didaktické poznatky pro výuku odborných předmětů včetně poznatků o metodice 
pokročilých technických dílenských postupů. Student se bude samostatně věnovat výrobě konkrétní 
technické součásti, přičemž si osvojí moderní technické postupy. Součástí realizace konečného výrobku 
budou rovněž moderní technologie, jako je CNC frézování, snímače, detektory a čidla. 

 

1. Bezpečnost práce strojního obrábění technických materiálů, uspořádání pracoviště. 
2. Základy strojního třískového obrábění. 

3. V praxi nejužívanější způsoby strojního obrábění a jejich specifika. 
4. Technický výkres, výrobní průvodka a příprava na vlastní výrobu. 
5. Nejužívanější způsoby ručního a strojního zpracování technických materiálů: rozměření, orýsování 

materiálu. 
6. Soustružení. 

7. Vrtání. 
8. Frézování. 

9. CNC frézování. 
10. Didaktické aspekty strojního třískového obrábění, možnosti začlenění do výuky 
11. Pájení, pájení v elektrotechnice. 
12. Realizace zařízení v elektrotechnice a možnosti využití ve výuce. 
13. Snímače, detektory a čidla - vlastní zapojení a možnosti začlenění ve výuce. Kontrola a 

vyhodnocení výrobků. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Kučera,V.:. Bezpečnost při práci v dílnách. Práce. Praha 1974. 
Doporučená: 
ŠTULPA, Miloslav. CNC: programování obráběcích strojů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5269-3. 
Mádl, J.:. Technologie obrábění 1 - 3. Praha, ČVUT, 2000. 
Leinveber, J., Vávra, P.:. Strojnické tabulky, Třetí doplněné vydání, Albra, Praha 2006. 
Veselý, B.:. Technická praktika - ručné obrábanie kovou. UPJŠ Prešov 1995 (skriptum). 
Veselý, B.:. Technická praktika - strojní obrábění kovů. Č. Budějovice PF JU (skriptum). 
MRKVICA, Ivan. Návody ke cvičení z obráběcích strojů. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006-. ISBN 
978-80-248-1053-9. 
STIBOR, Karel, Zdeněk DOSEDLA a Jiří DVOŘÁČEK. Praktikum materiálů a technologie kovů. Brno: Masarykova 
univerzita, 2003. ISBN 80-210-3077-1. 



 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Elektrotechnika a elektronika III 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+13c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Elektrotechnika a elektronika II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka a aktivní účast na cvičeních, splnění průběžných úkolů, ověření nabytých znalostí při kombinované 
zkoušce (písemná i ústní). 

Garant předmětu doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. (75 %) - přednášející 
Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (25 %) - cvičící 

Stručná anotace předmětu 

Předmět navazuje na předmět Elektrotechnika a elektronika I (fyzikální základy). Student se seznámí s 
nejtypičtějšími oblastmi elektrotechniky, jako jsou základy teorie elektrických obvodů, vedení elektrického 
proudu v látkách, elektrické stroje, materiály a technologie v elektrotechnice a polovodičové prvky. Získané 
poznatky student aplikuje během cvičení při řešení praktických úloh. 

 

1. Elektrotechnika vymezení obsahu předmětu. 

2. Základy teorie obvodů a vybrané metody řešení 
3. Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, aplikace. 
4. Elektrický výkon a práce ss proudu. 

5. Výkon střídavého proudu. Činný, zdánlivý, jalový. 
6. Přenos elektrické energie, trojfázová soustava. 
7. Distribuční a přenosová soustava. 
8. Zdroje elektrické energie, alternativní, obnovitelné. 
9. Elektrické stroje točivé, principy, generátory, střídavé, stejnosměrné. 
10. Elektrické stroje točivé, principy, motory, střídavé, stejnosměrné. 
11. Elektrické stroje netočivé, transformátory, principy, přenosové funkce, ztráty, účinnost, 

konstrukce. 
12. Magnetické vlastnosti látek, magnetické materiály 
13. Polovodičové materiály, výroba monokrystalů. Materiály v elektrotechnice vodiče, izolanty, 

konstrukční materiály. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika I. Šesté, nezměněné vydání. Praha: Informatorium, 2016. ISBN 
9788073331238. 
BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika II. Šesté, nezměněné vydání. Praha: Informatorium, 2016. ISBN 978-80- 
7333-124-5. 
BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika III: (příklady a úlohy). Šesté, nezměněné vydání. Praha: Informatorium, 
2015. ISBN 978-80-7333-116-0. 
ŠAVEL, Josef. Elektrotechnologie: materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. 4., rozš. 
vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 978-80-7300-190-2. 
HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER, DUB, Petr, ed. Fyzika. 2., přeprac. vyd. Přeložil Miroslav 
ČERNÝ. Brno: VUTIUM, c2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-4123-1. 



Doporučená: 
BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 
9788025145982. 
BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 
9788025148600. 

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 technické výchovy 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

žádné 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Aktivní účast na seminářích, splnění všech dílčích úkolů, přednesení referátu, analýza získaných znalostí v rámci 
závěrečného pohovoru. 

Garant předmětu Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

konzultace 

Vyučující  

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (50 %) - konzultace 
Mgr. Tomáš Sosna (50 %) - seminář 

Stručná anotace předmětu  

Předmět vychází ze základních znalostí obecné didaktiky a odborných znalostí technické výchovy. 
Posluchači si prohloubí poznatky z obecné didaktiky, dovedou je aplikovat do výuky technické výchovy na ZŠ. Dále se 
seznámí s teoretickými a praktickými východisky didaktiky technické výchovy a se zařazením výuky technické výchovy 
na ZŠ v rámci RVP a ŠVP. 

 
1. Didaktika technické výchovy jako vědecká disciplína 
2. Výuka technické výchovy v ČR 
3. Výuka technické výchovy v zahraničí 
4. Požadavky na vzdělání učitelů technické výchovy 
5. RVP a technická výchova na ZŠ 

6. ŠVP a technická výchova na ZŠ 
7. Charakteristické metody a organizační formy ve výuce technické výchovy 
8. BOZP ve školních dílnách a jiných technických pracovištích 
9. Správa školních dílen 

10. Informační a komunikační technologie při výuce technické výchovy 
11. Praktické návody k výuce technické výchovy na ZŠ 
12. Metodika dílenských výrobků v technické výchově 
13. Hospitace v hodině technické výchovy na ZŠ. Závěrečné rozbory - vyhodnocení semináře 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Friedmann, Z.: Didaktika technické výchovy, Brno, Pedagogická fakulta MU, 2001. 
Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996. 
Mošna, F.: Didaktika technické výchovy 1 a 2. Praha, PF UK 1992. 
Učebnice: Technické práce, Praktické činnosti, Dějiny techniky a metodické příručky k učebnicím. 

Doporučená: 
Fenclová, J. Didaktické myšlení a jednání učitele, SPN Praha, 1984. 
Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy, Munipress MU Brno, 2015, ISBN 978-80-210- 
7769-0. 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.:. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů, UP Olomouc, 
2004. 



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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Bakalářská práce I 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Nastudování učiva v rozsahu literatury. Vypracování struktury bakalářské práce v souladu s jejím zadáním. 
Rozpracovanost práce alespoň na 40 %. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant poskytuje konzultace. 

Vyučující  

Vedoucí zadané bakalářské práce (100 %) 

Stručná anotace předmětu  

Nastudování učiva v rozsahu zadané literatury. Pravidelné konzultace s vedoucím práce ohledně obsahu, struktury, 
rozsahu a formy bakalářské práce podle individuálního zaměření práce. Vypracování základní struktury BP. 
Zpracovávání teoretické části práce, popř. příprava či realizace měření pro experimentální část práce, resp. příprava či 
provedení zadaného pedagogického výzkumu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. 
ISBN 978-80-7452-106-5. 
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské 
práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce 
studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické 
dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-80-89132-70-6. 
Další literatura dle individuálního zaměření konkrétní bakalářské práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář Bakalářská práce II 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář Bakalářská práce I 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Vypracování celé bakalářské práce v souladu s jejím zadáním. Rozpracovanost práce prakticky na 100 %. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant poskytuje konzultace. 

Vyučující  

Vedoucí zadané bakalářské práce (100 %) 

Stručná anotace předmětu  

Pravidelné konzultace s vedoucím práce ohledně obsahu, struktury, rozsahu a formy bakalářské práce podle 
individuálního zaměření práce. Realizace měření pro případnou experimentální část práce a její důkladné zpracování, 
resp. provedení zadaného pedagogického výzkumu a jeho vyhodnocení. Zpracování tištěné verze práce podlepokynů 
vedoucího bakalářské práce a v souladu s požadavky kladenými na tento druh kvalifikačnípráce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. 
ISBN 978-80-7452-106-5. 
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské 
práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce 
studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické 
dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-80-89132-70-6. 
Další literatura dle individuálního zaměření konkrétní bakalářské práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce bakalářské práce 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr  

Rozsah studijního předmětu  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Odevzdání hotové bakalářské práce v souladu s jejím zadáním včetně jazykové, obsahové a formální kontroly. 

Garant předmětu Vedoucí bakalářské práce 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující  

Vedoucí zadané bakalářské práce (100 %) 

Stručná anotace předmětu  

Dokončení a odevzdání bakalářské práce v souladu s jejím zadáním včetně jazykové, obsahové a formální kontroly. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. 
ISBN 978-80-7452-106-5. 
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské 
práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce 
studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické 
dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-80-89132-70-6. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Oborová asistentská praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13 hod. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizita: Reflexe oborové asistentské praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Výstupem této praxe je přehledný zápis o průběhu vyučovací hodiny, případně fotodokumentace prováděných pokusů, 
obrazu tabule a dalších didaktických prostředků. Tyto materiály budou sloužit jako podklady pro předmět Reflexe 
oborové asistentské praxe a budou součástí studentova portfolia. 

Garant předmětu Mgr. Tomáš Sosna 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí praxe, konzultace 

Vyučující 

Mgr. Tomáš Sosna (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Student v průběhu této praxe získá schopnost zaznamenat a rozlišit jednotlivé fáze vyučovací hodiny včetně 
interpretace vyučovaného tématu. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Seznámení s náplní semináře, podmínky pro udělení zápočtu, kontakt na vedoucího semináře a konzultační 

hodiny. Pravidla chování studentů PF na cvičné škole, seznámení s uvádějícím učitelem, charakteristika 
třídního kolektivu. Seznámení probíraným tematickým celkem a používanými učebnicemi. 

2. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku. 
3. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku. 

4. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku. 
5. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku. 
6. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku. 

7. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku. 
8. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku 
9. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku 
10. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku 
11. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku 
12. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku 
13. Hospitace ve výuce technické výchovy v daném ročníku 

Závěrečné shrnutí didaktických aspektů proběhnuvší výuky, vytýčení strategie dalšího výukového postupu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

VANĚČEK, David. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 
978-80-01-05991-3. 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.:. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů, UP 
Olomouc, 2004. 

Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996. 
ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního 
rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. 
Doporučená: 
Podlahová, L.:. Ze studenta učitelem, UP Olomouc 2002 ISBN 80-244-0444-3 1. vyd.. Metodické příručky k učebnicím 
fyziky na ZŠ. 
Kropáč, J.:. Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. UP Olomouc 1998. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexe oborové asistentské praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizita: Oborová asistentská praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zp. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

Na základě analýzy hospitovaných vyučovacích hodin student vypracuje přípravy na 2 různé vyučovací hodiny, které 
budou reflektovat moderní vyučovací postupy, s nimiž se seznámil v průběhu Úvodní pedagogické praxe. Část jedné 
přípravy předvede při semináři jako mikrovýstup ve spolupráci s ostatními studenty. 

Garant předmětu Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant poskytuje konzultace. 

Vyučující  

Mgr. Tomáš Sosna (50 %), Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu  

Student v průběhu semináře získá dovednost didaktické analýzy hospitované hodiny, vyhodnocuje vhodnost použitých 
vyučovacích metod a organizačních forem výuky. Student získává dovednost vypracovat přípravu na vyučovací hodinu a 
provést didaktickou transformaci zadaného technického tématu na úroveň žáků ZŠ. Všechny získané a vytvořené 
materiály student ukládá do svého portfolia. 

 
Hlavní témata předmětu: 

1. Seznámení s náplní semináře, podmínky pro udělení zápočtu, kontakt na vedoucího semináře a konzultační 
hodiny. Zadání seminární práce, požadavky na náplň portfolia. 

2. Didaktická analýza tematického celku probíraného na ZŠ při Úvodní oborové praxi 
3. Didaktická analýza hospitované hodiny při Úvodní oborové praxi 

4. Analýza a komparace náplně portfolia studentů 
5. Didaktická analýza hospitované hodiny při Úvodní oborové praxi 

6. Teoretická východiska pro vypracování přípravy na vyučovací hodinu 
7. Didaktická analýza hospitované hodiny při Úvodní oborové praxi 
8. Zásady vypracování přípravy na vyučovací hodinu 
9. Didaktická analýza hospitované hodiny při Úvodní oborové praxi 
10. Mikrovýstup na základě vypracované přípravy na vyučovací hodinu 
11. Didaktická analýza hospitované hodiny při Úvodní oborové praxi 
12. Mikrovýstup na základě vypracované přípravy na vyučovací hodinu 
13. Didaktická analýza hospitované hodiny při Úvodní oborové praxi 

Ukončení předmětu rozpravouo problematice Úvodní oborové praxi, diskuse nad náplní portfolia. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
VANĚČEK, David. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 
978-80-01-05991-3. 
Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.:. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů, UP 
Olomouc, 2004. 
Kropáč, J., Kubíček, Z.:. Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. UP Olomouc 1996. 
ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního 
rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. 
Doporučená: 
Podlahová, L.:. Ze studenta učitelem, UP Olomouc 2002 ISBN 80-244-0444-3 1. vyd.. Metodické příručky k učebnicím 
fyziky na ZŠ. 
Kropáč, J.:. Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. UP Olomouc 1998. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Matematika pro fyziky I 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. 
Forma 
výuky 

přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na cvičeních tematicky navazujících na přednášky, domácí příprava – řešení zadaných úloh. 
Úspěšné vypracování 2 testů (7. a 13. týden). Písemná část zkoušky je podmínkou pro absolvování ústní části 
zkoušky (Úspěšné vypracování 4 příkladů z typových úloh a porozumění a vysvětlení základních teorií 
matematického aparátu vztahujícího se k fyzice). 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky i cvičení, poskytuje konzultace a zkouší. 

Vyučující 

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět vychází ze základních znalostí středoškolského matematického aparátu. Posluchači si osvojí základní 
matematické pojmy a dovednosti potřebné pro další studium fyziky a dovedou je aplikovat na fyzikální teorii. 

 
1. Lineární a kvadratické rovnice a jejich užití ve fyzice 
2. Goniometrické funkce 
3. Goniometrické funkce a jejich užití ve fyzice 
4. Vektorový počet – vlastnosti vektorů, operace s vektory 
5. Vektory a jejich aplikace ve fyzice 
6. Funkce – zavedení vlastnosti, přehled funkcí 
7. Exponenciální a logaritmické funkce 

8. Limita funkce 
9. Derivace funkce 
10. Derivace funkce - aplikace ve fyzice 
11. Neurčitý integrál – zavedení, metody integrování 
12. Určitý integrál – zavedení, výpočet 
13. Užití určitého integrálu v geometrii. Vyhodnocení cvičení 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Grega, Kluvanec, Rajčan: Matematika pre fyzikov, (SPN Bratislava 1974). 
Ungerman a kol.: Matematika pro posluchače fyziky na PF, (SPN Praha 1973). 
Tesař, J.: Sbírka úloh z matematiky pro fyziky, (PF JU Č. Budějovice 1995). 
Doporučená: 
Kopáček:. Matematika pro fyziky I. - IV. (SPN Praha 1979). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Matematika pro fyziky II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Matematika pro fyziky I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zp., zk. Forma výuky přednáška, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kombinovaná zkouška: 
Písemná část vychází z typových příkladů počítaných na cvičeních. Úspěšné absolvování této části (minimálně 

50%) je nutnou podmínkou k postoupení k ústní části. Ústní část je ryze teoretická a vychází z látky probírané 
na přednáškách. 

Zápočet: 
Je nutná aktivní účast na cvičeních. Další podmínkou je úspěšné absolvování písemného testu z látky 
probírané na cvičeních. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující 

RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači si osvojí základní matematické pojmy a dovednosti potřebné pro další studium fyziky, získají 
praktické znalosti odpřednášených matematických metod a schopnost aplikovat je do fyziky při řešení 
jednodušších i komplexnějších úloh. 

 
Hlavní témata předmětu: 

1. Aplikace určitého integrálu ve fyzice 
2. Integrální počet funkce dvou a více proměnných - základní pojmy 
3. Dvojný a trojný integrál - aplikace ve fyzice 
4. Komplexní čísla – základní pojmy, základní operace s komplexními čísly, rovnice 
5. Komplexní vektory, nahrazování harmonických funkcí komplexními vektory 
6. Řešení střídavých obvodů v komplexním oboru 

7. Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných, parciální derivace 
8. Totální diferenciál a jeho užití ve fyzice 
9. Základy vektorové analýzy, vektorová funkce jednoho skalárního argumentu 

10. Skalární pole, gradient, fyzikální aplikace 
11. Vektorové pole, divergence, rotace, fyzikální aplikace 
12. Diferenciální rovnice - základní pojmy, užití ve fyzice 
13. Diferenciální rovnice se separovatelnými proměnnými, homogenní diferenciální rovnice 1. řádu. 

Bernoulliho a lineární diferenciální rovnice 1. řádu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
GREGA, Andrej, Daniel KLUVANEC a Emil RAJČAN. Matematika pre fyzikov: vysokoškolská učebnica 
matematiky pre pedagogické fakulty. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975. 
KVASNICA, Jozef. Matematický aparát fyziky. Vyd. 2., opr. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0603-6. 
TESAŘ, Jiří. Sbírka úloh z matematiky pro fyziky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1995. ISBN 80-7040- 
133-8. 
UNGERMANN, Zdeněk a Ludmila ZACHARIÁŠOVÁ. Matematika pro posluchače fyziky na pedagogických 
fakultách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 



Doporučená: 
FIŠER, Kurt, Zdeněk MORAVEC a Dušan NOVOTNÝ. Matematika pro fyziky I. Vyd. 2. V Ústí nad Labem: 
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-017-4. 
KOPÁČEK, Jiří. Matematická analýza nejen pro fyziky (II). 4. vyd. Praha: Matfyzpress, 2015. ISBN 978-80-7378- 
282-5. 
MORAVEC, Zdeněk a Dušan NOVOTNÝ. Matematika pro fyziky II. 2., opr. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. 
E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 2014. ISBN 978-80-7414-772-2. 
RÁB, Miloš. Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 
978-80-210-5816-3. 
RÁB, Miloš. Komplexní čísla v elementární matematice. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 
ISBN 80-210-1475-X. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu SolidWorks II 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+42c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Počítačové projektování s didaktickými aspekty 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

kol. Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky nastudenta 

Aktivní účast na cvičeních a samostatné vytvoření všech zadaných 3D dílů v odpovídající kvalitě. Ověření: 
splněním konstrukčního zadání alespoň na 80 %. 
 

Garant předmětu PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybraná cvičení, ověřuje znalosti u závěrečného kolokvia. 

Vyučující 

PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (40 %) 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (30 %) 
Mgr. Tomáš Sosna (30 %) 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači v předmětu získají přehled o principech práce v 3D modeláři SolidWorks v rozšířeném prostředí. Je 
to zejména tvorba složitějších 3D dílů spojením profilů, tažením po křivce, využitím příkazů v záložce prvky. 
Přehled o exportu vytvořených dílů do různých formátů, podle návaznosti na výrobní technologie, např. STL, 
STEP a další formáty. Navrhování dílů ohýbaných, s žebry a šroubovicemi. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. SolidWorks - seznámení s rozšířeným prostředím programu. 

2. Opakování operací s entitami, jejich vazbami 
3. Rozšířené užití referenční geometrie. 
4. Pokročilé – splajn a tažení po křivce 
5. Přidání spojením profilů, export do formátů STL a STEP 
6. Procvičování tvorby složitějších dílů různými technikami (vysunutí, rotací, odsazením). 
7. Vybrané operace v záložce prvky - zaoblení, zkosení, zrcadlení prvků atp. 
8. Závity, kosmetický závit, užití průvodce dírami ze záložky prvky. Kosmetický závit a 3 D skica, kreslení 

šroubení. 

9. Procvičování tvorby složitějších dílů různými technikami ze záložky prvky. 
10. Chybová hlášení (prvek s nulovou tloušťkou atp.) a předcházení těmto chybám. 
11. Úprava barvy a průhlednosti vytvořených dílů, proniky těles. 
12. Využití referenčních rovin v technice přidání spojením profilů. 
13. Procvičování ohýbaných dílů a dílů tažených po šroubovici. 

Odebrání tažením po křivce, skořepiny a žebra. Závěrečné zápočtové úlohy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vláčilová, H., Vilímková, M., Freibauer, M.: Základy práce v CAD systému SolidWorks, Computer Press, 2012, 
EAN:9788025125045, ISBN 978-80-251-2504-5 
Třeštík, B.:. Tvorba technické dokumentace s využitím CAD systémů. Praha. ČVUT FS. 
1999. Pagáč, M.: Učebnice SOLIDWORKS, Nová média 2016, ISBN 978-80-270-0918-3. 



Doporučená: 
SolidWorks Corporation: Základy SolidWorks, SolidVision s.r.o., Brno, 2019, Kod produktu MAN- 
PMT1800CSY 
Řeháček, D.:. 1001 tipů a triků pro AutoCAD a příbuzné aplikace: AutoCAD LT, Architectural Desktop, 
Mechanical Desktop, Inventor s nadstavbami, CADKON, MechSoft PROFI. Praha. Computer Press. 2001 
Fořt, P., Kletečka, J.:. Autodesk Inventor 6. Brno, Computer Press, 2003. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Povrchové úpravy materiálů 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

2/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0c kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zk. Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na přednáškách, splnění průběžných úkolů, ověření nabytých znalostí při kombinované zkoušce 
(písemná i ústní). 

Garant předmětu Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede přednášky. 

Vyučující 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (100 %) - přednášející 

Stručná anotace předmětu 

Student získá po absolvování kurzu přehled moderních technologiích povrchových úprav materiálů, které 
zahrnují technologie depozice tenkých vrstev, leptání, čištění a modifikace povrchů. Součástí předmětu je 
rovněž seznámení s aplikační oblastí daných úprav a s aktuálním stavem vědy a výzkumu z dané oblasti. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. Úvod do povrchových úprav materiálů 
2. Depozice tenkých vrstev technologií CVD 
3. Depozice tenkých vrstev technologií PE-CVD 
4. Depozice tenkých vrstev technologií PVD 

5. Magnetronové naprašování povlaků 
6. Analýza tenkých vrstev 
7. DLC vrstvy a funkční povlaky 
8. Plazmové čištění a leptání 
9. Plazmová modifikace povrchových vlastností 
10. Plazmová funkcionalizace 
11. Plazmová polymerizace 

12. Analýza ošetřených povrchů 
13. Povrchová energie, smáčivost povrchů a její modifikace. Povrchové úpravy v atmosférických výbojích. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
LIEBERMAN, M. A. a Allan J. LICHTENBERG. Principles of plasma discharges and materials processing. New 
York: Wiley, c1994. ISBN 978-0471005773. 
ROTH, J. Reece. Industrial plasma engineering volume 1. Philadelphia: Institute of Physics Pub., 1995. ISBN 
9780750303170. 
ROTH, J. Reece. Industrial plasma engineering volume 2. Philadelphia: Institute of Physics Pub., 1995. ISBN 
0750303174. 
Doporučená: 
Chen, F.:. Úvod do fyziky plazmatu. Praha, Acadenia, 1984. 
KULHÁNEK, Petr. Úvod do teorie plazmatu. Praha: AGA, 2011. ISBN 978-80-904582-2-2. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu SolidWorks III 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+42c kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

SolidWorks II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

kol. Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast ve cvičeních a samostatné vytvoření všech zadaných 3D dílů v odpovídající kvalitě. Podle zadání 
vytvořit technický dokument na odpovídající úrovni. 

Garant předmětu PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybraná cvičení, ověřuje znalosti u závěrečného kolokvia. 

Vyučující 

PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (40 %) 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (30 %) 
Mgr. Tomáš Sosna (30 %) 

Stručná anotace předmětu 

Posluchači v předmětu získají rozšířené znalosti a dovednosti o praktickém využití vytvořených dílů v navazující 
konstrukční činnosti. Je to zejména orientace v systému generování výrobních výkresů z vytvořených dílů 
(přiřazení formátu výkresu, pohledů, řezů, kót atp.). Orientace v systému tvorby sestav z vytvořených dílů 
(pořadí vkládání dílů, přiřazování vazeb mezi díly, stupně volnosti atp.). Orientace v systému kinematiky 
vytvořených sestav (přiřazování pohonů rotačních, přímočarých, přiřazování gravitace k sestavě, animace 
činnosti sestavy a zjišťování kinematických kolizí). Úvod do návazností na SolidCAM. 

 

Hlavní témata předmětu: 
1. SolidWorks - seznámení s dalším rozšířeným prostředímprogramu. 
2. Opakování operací se složitějšími díly 

3. Systému generování výrobních výkresů z vytvořených dílů 
4. Přiřazení výkresových formátů, volba měřítka, názorné zobrazování navýkresech 
5. Vložení dílu do výkresu, volba pohledů a řezů, rozmístění na výkresovéploše 
6. Kótování, systém popisu pohledů, měřítka pohledů, označování řezů a vynesenýchpodrobností 
7. Systém tvorby sestav z vytvořených dílů, pořadí vkládání dílů, druhy vazeb, stupně volnosti 
8. Přiřazování vazeb mezi díly a kontrola předpokládaných stupňů volnosti sestavy 
9. Systém kinematiky vytvořených sestav, přiřazování pohonů rotačních apřímočarých 
10. Přiřazování gravitace k sestavě, pružina, vačka, animace činnosti sestavy 

11. Vytváření  AVI souborů z kinematiky sestav, pro prezentaci funkcesestavy 
12. Zjišťování kinematických kolizí a jejich odstraňování. 
13. Zadání dílů pro zápočtovou práci. Úvod do dalších návazností na SolidWorks - SolidCAM, ANSYS atp. 

Závěrečná práce dle zadání a její vyhodnocení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Vláčilová, H., Vilímková, M., Freibauer, M.: Základy práce v CAD systému SolidWorks, Computer Press, 2012, 
EAN:9788025125045, ISBN 978-80-251-2504-5 
Třeštík, B.:. Tvorba technické dokumentace s využitím CAD systémů. Praha. ČVUT FS. 1999. 
Pagáč, M.: Učebnice SOLIDWORKS, Nová média 2016, ISBN 978-80-270-0918-3 



Doporučená: 
SolidWorks Corporation: Základy SolidWorks, SolidVision s.r.o., Brno, 2019, Kod produktu MAN-PMT1800CSY 
Řeháček, D.:. 1001 tipů a triků pro AutoCAD a příbuzné aplikace: AutoCAD LT, Architectural Desktop, 
Mechanical Desktop, Inventor s nadstavbami, CADKON, MechSoft PROFI. Praha. Computer Press. 2001 
Fořt, P., Kletečka, J.:. Autodesk Inventor 6. Brno, Computer Press, 2003. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář z technické výchovy 

Typ předmětu  dop. ročník / 
semestr 

3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

kol. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka a aktivní účast na seminářích. 

Garant předmětu Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant vede vybrané semináře a závěrečné kolokvium. 

Vyučující 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. (25 %) – vede seminář 
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. (25 %) – vede seminář 
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (25 %) – vede seminář 
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. (25 %) – vede seminář 

Stručná anotace předmětu 

Student získá po absolvování kurzu celkový integrující přehled o problematice z oblasti studijního oboru 
technická výchova. Předmět rozšiřuje studentovy znalosti v oblastech, jako je nauka o materiálu, počítačové 
projektování, design a konstruování, technická dokumentace, technická mechanika či elektronika a 
elektrotechnika. 

 

Hlavní témata předmětu: 

1. Rozšiřující témata v oblasti nauky o materiálu – specifické vlastnosti materiálů 
2. Rozšiřující témata v oblasti nauky o materiálu – nekovové a polymerní materiály, biomateriály 
3. Rozšiřující témata v oblasti nauky o materiálu – neželezné kovy a jejich speciální aplikace 

4. Rozšiřující témata v oblasti nauky o materiálu – technické železo a jeho speciální slitiny 
5. Rozšiřující témata v oblasti technické dokumentace – zahraniční normy, projektování ve 

specializovaném softwaru 
6. Rozšiřující témata v oblasti technické mechaniky – pokročilé aplikace rovnováhy a výslednice silových 

soustav 
7. Rozšiřující témata v oblasti technické mechaniky – pokročilé aplikace v souvislosti s pružností a 

pevností konstrukcí a technických systémů 

8. Rozšiřující témata v oblasti elektrotechniky – moderní technologie, chytráelektrotechnika 
9. Rozšiřující témata v oblasti elektrotechniky – pokročilé a speciální materiály pro elektrotechniku 
10. Rozšiřující témata v oblasti elektroniky – integrované obvody, čipy aprocesory 
11. Rozšiřující témata v oblasti elektroniky – moderní platformy pro stavbu inteligentní elektroniky 
12. Rozšiřující témata v oblasti designu a konstruování – náročnější aplikace 3Dtisku 
13. Rozšiřující témata v oblasti designu a konstruování – náročnější aplikace CNC frézování 

Rozšiřující témata v oblasti počítačového projektování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
ČIŽMÁROVÁ, Elena a Jana SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. V Praze: České vysoké učení 
technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2. 
KREBS, Josef. Teorie zpracování nekovových materiálů. Vyd. 3. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. 
ISBN isbn80-7372-133-3. 

VOJTĚCH, Dalibor. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 8070806001. 
ŠAVEL, Josef. Elektrotechnologie: materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. 4., rozš. 
vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 978-80-7300-190-2. 



DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-161- 
6. 
MIČKAL, Karel. Technická mechanika I. 4., nezměn. vyd. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-063- 
7. 
MIČKAL, Karel. Technická mechanika II. 4., nezměn. vyd. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-064- 
4. 
PAGÁČ, Marek. Učebnice SolidWorks. V Brně: Vydavatelství Nová média, [2017]. ISBN 978-80-270-0918-3. 
Doporučená: 
MACEK, Karel a Petr ZUNA. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN isbn80-01-02798-8. 
EHRENSTEIN, Gottfried W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN isbn978- 
80-86960-29-6. 
FRISCHHERZ, Adolf a Herbert PIEGLER. Technologie zpracování kovů: odborné znalosti. 2. vyd. Praha: SNTL, 
1996. ISBN 80-902110-1-1. 
BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 
9788025145982. 
BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 
9788025148600. 
LÁNÍČEK, Robert. Elektronika: obvody, součástky, děje. Praha: BEN - technická literatura, 1998. ISBN 80- 
86056-25-2. 
ŽIARAN, Stanislav. Technická mechanika: statika. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. Edícia vysokoškolských 
učebníc. ISBN 978-80-227-3568-1. 
MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0. Praha: MM publishing, 2018. MM speciál. ISBN 
9788090631083. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Přehled personálního zabezpečení Technická výchova a praktické 

činnosti se zaměřením na vzdělávání 

na 2. stupni ZŠ 
 
 

 
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 

RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Sosna 

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. 

PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. 

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni 
ZŠ 

Jméno a příjmení Petr Adámek Tituly doc., PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1962 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0825 

Typ vztahunafakultě,kteráuskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0825 

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

   

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

Elektrotechnika a elektronika I (fyzikální základy) – garant, přednášející, vedoucí cvičení a semináře 
Elektrotechnika a elektronika II – garant, přednášející, vedoucí části cvičení 
Elektrotechnika a elektronika III – garant, přednášející, vedoucí části cvičení 
Seminář z technické výchovy – vedoucí části semináře 
Údaje o vzdělání na VŠ 

1988 - PF UJEP Brno – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace Fyzika – Základy techniky 
1989 - PF UJEP Brno – obor Teorie vyučování fyzice (PaedDr.) 
1999 - MFF UK Praha – obor Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (Ph.D.) 
2005 - PF TUL Liberec – obor Obecná fyzika (doc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – 1990 PF UJEP Brno, odborný asistent, katedra informatiky 
1991 – 1997 PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra technické výchovy 
1997 – 2005 PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra fyziky 
od r. 2005 – PF JU v Českých Budějovicích, docent, katedra fyziky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 45 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 23 

Obor habilitačního řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

Obecná fyzika 2005 TU Liberec WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ  211 12 
   

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: 
 

• HUBIČKA, Z., M. ČADA, A. KAPRAN, J. OLEJNÍČEK, P. KŠÍROVÁ, M. ZANÁŠKA, P. ADÁMEK a M. 
TICHÝ. Plasma Diagnostics in Reactive High-Power Impulse Magnetron Sputtering System 
Working in Ar + H2S Gas Mixture. Coatings [online]. 2020, 10(3). ISSN 2079-6412. 
doi:10.3390/coatings10030246 

• ADÁMEK, P. Construction of Basic Scholar Device For Education Proces and For Electro-Chemical 
Analysis of Solutions. KETI 2018 - KWARTALNIK NAUKOWY,25,359-363, 2018. 

• ADÁMEK, P. a P. VARNUŠKA. Jednoduché elektronické obvody s možným univerzálním použitím. 
Matematika, fyzika, informatika,27,3,206-215, 2018.  

• ADÁMEK, P., J. OLEJNÍČEK, Z. HUBIČKA, M. ČADA, Š. KMENT, M. KOHOUT a H. T. DO. System for 
time-resolved laser absorption spectroscopy and its application to high-power impulse 
magnetron sputtering. Review of Scientific Instruments [online]. 2017, 88(2). ISSN 0034-6748. 
doi:10.1063/1.4975175 

• ADÁMEK, P. Construction of Dip-Coater. Edukacja - Technika - Informatyka, Kwartalnik naukowy 
2,16,152-155, 2016. 

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis 
 Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni 
ZŠ 

Jméno a příjmení Pavel Černý Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1987 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 48 do kdy 0821 

Typ vztahunafakultě,kteráuskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 48 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 

Nauka o materiálu I – garant, přednášející, vedoucí cvičení 
Úvod do VŠ studia technické výchovy – vedoucí semináře 
Nauka o materiálu II – garant, přednášející, vedoucí semináře 
Nauka o materiálu III – garant, přednášející, vedoucí semináře 
Design a konstruování ve výuce I – vedoucí cvičení 
Elektrotechnika a elektronika II – vedoucí cvičení 
Design a konstruování ve výuce II – vedoucí cvičení 
Elektrotechnika a elektronika III – vedoucí cvičení 
Povrchové úpravy materiálů – přednášející 
Seminář z technické výchovy – vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2011 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství fyziky, technické výchovy a výpočetní techniky pro ZŠ 
(Mgr.) 
2018 - FS TUL v Liberci – obor Materiálové inženýrství (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013 – 2014 VOSSS, s.r.o., pedagogický pracovník 
od r. 2013 – PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra aplikované fyziky a techniky 
2015 – 2016 FS ČVUT v Praze, výzkumný a vývojový pracovník, Ústav materiálového inženýrství 
od r. 2017 – SurfaceTreat, a.s., výzkumný a vývojový pracovník 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 7 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4 

Obor habilitačního řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rokuděleníhodnosti 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 

Počet odborných publikací celkem: 8 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 7 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let : 
 

• ČERNÝ, Pavel, Hana ŠOURKOVÁ a Petr ŠPATENKA. New Trends in Biomedical and Bio-based 
Materials: Plasma treatment of cellulose-based biomaterials. 1. Brno: NNS, 2019. ISBN 978-80-7600- 
017-1 



• ČERNÝ, Pavel, Pavel OLŠAN, Petr BARTOŠ, Petr ŠPATENKA. Hydrophobization of cotton fabric by 
Gliding Arc plasma discharge, Current Applied Physics, 2018. (IF= 2.058) 

 

Další publikace k zabezpečovaným předmětům: 
 

• HORÁKOVÁ, Marta, Pavel ČERNÝ, Pavel KŘÍŽ, Petr BARTOŠ a Petr ŠPATENKA. Sputter Deposition of 
Nanostructured TiO2 Thin Films. IEEE Transactions on Plasma Science. 2014, č. 42, s. 2790-2791. 
(IF=1,052) 

• ČERNÝ, Pavel, Marta HORÁKOVÁ, Irena ŠLAMBOROVÁ, Veronika ZAJÍCOVÁ, Petr ŠPATENKA a Jiří 
CERMAN. Investigation of Plasma Treatment of Nanofiber Fabric. In: 56th Annual Technical 
Conference Proceedings. Providence: Society of Vacuum Coaters, 2013, s. 552-558. ISSN0737-5921. 

• ČERNÝ, Pavel, Marta HORÁKOVÁ, Irena ŠLAMBOROVÁ, Veronika ZAJÍCOVÁ, Petr ŠPATENKA a Jiří 
CERMAN. Investigation of Plasma Sterilization of Nanofiber Fabric. In: Potential Application of 
Plasma and Nanomaterials 2013 [CD]. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. ISBN 978-80- 
7372-988-2. 

Působení v zahraničí 

září-prosinec 2014 - University of Applied Sciences, Hochschule Hof, Hof, Německo (studijní a vědecká stáž) 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni 
ZŠ 

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

Rok narození 1980 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 4 do kdy 1222 

Typ vztahunafakultě,kteráuskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah 4 do kdy 1222 

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

Západočeská univerzita v Plzni pp. 40 

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

Úvod do didaktiky technické výchovy – vedoucí semináře 
Reflexe oborové asistentské praxe – vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2006 - FPE ZČU Plzeň – obor Učitelství pro ZŠ, aprobace Fy-Te (Mgr.) 
2015 - FPE ZČU Plzeň – obor Specializace v pedagogice, ICT ve vzdělávání (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2012 – 2013 metodik technické výchovy ve VaVpI Techmania Science Center Plzeň 
2014 – 2015 IT specialista projektu popularizace vědy a výzkumu (0,25 úv.) 

od r. 2015 – Spolupracovník nakl. Dr. Josef Raabe Slovensko (smlouvy odílo) 
2017 – Zapojení do projektu HR Award pozice koordinátora aktivity F– popularizace. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedoucí a oponent desítek diplomových a bakalářských prací studentů Učitelství technické výchovy pro ZŠ, 
Učitelství pro MŠ a 1. stupně. Garant předmětů ve studijním oboru Učitelství technické výchovy pro ZŠ a 
Přírodovědná studia – technická výchova ve vzdělávání. 

Obor habilitačního řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 0 2 11 
   

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: 
 

• SIMBARTL, P., HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Rozvoj technické gramotnosti za pomocí počítačem řízených 
strojů. Trendy ve vzdělávání, 2020, roč. 13, č. 1, s. 35-42. ISSN: 1805-8949 

• HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji. Technika a 
vzdelávanie, 2020, roč. 9, č. 2, s. 2-6. ISSN: 1338-9742 

• KROTKÝ, J. Kreativita a inovace v produktu žáka a jeho hodnocení. Trendy ve vzdělávání, 2019, roč. 12, 
č. 1, s. 29-33. ISSN: 1805-8949 

• AICHINGER, D., KROTKÝ, J., MACH, P. Digital literacy development through new technologies for 
measuring and data mining. Edukacja - Technika - Informatyka, 2019, roč. 28, č. 2, s. 233-238. ISSN: 
2080-9069 

• KROTKÝ, J., FADRHONC, J. Didactic potential of excursion method. Edukacja - Technika - Informatyka, 
2019, roč. 28, č. 2, s. 128-133. ISSN: 2080-9069 

 

Další publikace k zabezpečovaným předmětům: 
 

• KROTKÝ, J. Specifika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z hlediska potenciálu pro rozvoj digitální 
gramotnosti. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 2, s. 155-169. ISSN: 
1803-537X (ERIH+) 



• AICHINGER, D., BRÄNDLE, M., EKKERT, F., FADRHONC, J., HELLER, K., HONZÍKOVÁ, J., HONZÍK, L., 
HORLACHER, B., HRDLIČKA, J., JURICH, N., KANTA, T., KORÁLOVÁ, E., KRAITR, M., KRÁL, J., 
KRANZINGER, F., KROTKÝ, J., LIß, J., PRCHLÍK, J., RICHTR, V., SIMBARTL, P., SPURK, M., ŠTICH, L., 
ŠTROFOVÁ, J., TREIN, H. Učení pro život a práci : metodická příručka pro 2. stupeň ZŠ : vzdělávací oblast 
Člověk a svět práce. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80- 
8140-285-2 

Působení v zahraničí 

srpen 2019 - Kazan Federal University, Yelabuga Institute, Russia 

červenec 2016 – Vladimir State University, Russia 

Podpis 
 

Datum 
 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni 
ZŠ 

Jméno a příjmení Pavel Kříž Tituly RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 44 do kdy N 

Typ vztahunafakultě,kteráuskutečňuje 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 douskutečňování stud. 
programu 

Technická mechanika I – garant, přednášející 
Technická mechanika II – garant, přednášející 
Matematika pro fyziky II – přednášející, vedoucí cvičení 
Seminář z technické výchovy – vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1997 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ, aprobace 
Matematika – Fyzika (Mgr.) 
2005 - MFF UK Praha (RNDr.) 
2005 - MFF UK Praha – obor Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 1997 – PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra fyziky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 28 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 

Obor habilitačního řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 63 74 neev. 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 105 
Počet odborných publikací za posledních 5 let (2016-2020): 23 (článek v časopise 12x, z toho 5x ve WoS; 
příspěvek ve sborníku mezinárodní konference 2x, z toho 1x ve WoS; patent 2x; užitný vzor 1x; funkční vzorek 
3x; metodika 1x; abstrakt 1x; ostatní 1x) 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

• BĚLÁKOVÁ, Sylvie, Pavel KŘÍŽ (30%), Petr ŠPATENKA, Ivo HARTMAN, Karolína BENEŠOVÁ a 
Miroslav DIENSTBIER. Způsob ošetření obiloviny pro přípravu sladu a/nebo z ní připraveného 
sladu pro snížení přepěňovacího potenciálu sladu. 2020. Česká republika. CZ 308152 B6 Patent. 
Přihlášeno 23.10.2018. Uděleno 11.12.2019. Zapsáno 22.1.2020. 

• HAVELKA, Zbyněk, Sylvie BĚLÁKOVÁ, Andrea BOHATÁ, Ivo HARTMAN, Hana KÁBELOVÁ, Pavel 
KŘÍŽ (10%), Karolína BENEŠOVÁ, Miroslav DIENSTBIER, Petr BARTOŠ a Petr ŠPATENKA. The effect 
of low-temperature plasma discharge on mycotoxin content in barley and malt. Kvasny Prumysl. 
2019, 65(5), 158-165. DOI: 10.18832/kp2019.65.158. ISSN 2570-8619. 

• STREJČKOVÁ, Monika, Andrea BOHATÁ, Pavel OLŠAN, Zbyněk HAVELKA, Pavel KŘÍŽ (15%), Pavel 
BERAN, Petr BARTOŠ, Vladislav ČURN a Petr ŠPATENKA. Enhancement of the Yield of Crops by 
Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field 
Experiments. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering. 2018, 8(6), 829-836. DOI: 
10.1166/jbt.2018.1819. ISSN 2157-9083. 



• KŘÍŽ, Pavel (25%), Pavel OLŠAN, Zbyněk HAVELKA, Petr BARTOŠ, Andrea BOHATÁ a Petr 
ŠPATENKA. Zařízení k ošetření semen plazmatem. 2018. Česká republika. CZ 32164 U1 Užitný vzor. 
Přihlášeno 2.7.2018, č. přihlášky PUV 2018-35134. Zapsáno 9.10.2018. 

• BOHATÁ, Andrea, Pavel OLŠAN, Zbyněk HAVELKA, Petr BARTOŠ, Pavel KŘÍŽ (15%), Vladislav ČURN a 
Petr ŠPATENKA. Způsob ošetření semen plazmatem a kmenem houby Trichoderma virens TVI-601- 
TACR. 2018. Česká republika. 307159 Patent. Uděleno 27.12.2017. Zapsáno 7.2.2018. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni 
ZŠ 

Jméno a příjmení Tomáš Sosna Tituly Mgr. 

Rok narození 1992 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 16 do kdy 1222 

Typ vztahunafakultě,kteráuskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 16 do kdy 1222 

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

---   

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

Technická dokumentace s didaktickými aspekty – vedoucí cvičení 
Technická mechanika I – vedoucí cvičení 
Úvod do didaktiky technické výchovy – vedoucí semináře 
Oborová asistentská praxe – mentor 
Reflexe oborové asistentské praxe – vedoucí semináře 
Solidworks II – vedoucí cvičení 
Solidworks III – vedoucí cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2017 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace Technická výchova - Základy 
společenských věd (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2017 – ZŠ Matice školské České Budějovice, učitel 
od r. 2018 – PF JU v Českých Budějovicích, asistent, katedra fyziky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rokuděleníhodnosti 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 Technická výchova se zamřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

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

Rok narození 1955 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 44 do kdy N 

Typ vztahunafakultě,kteráuskutečňuje 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 douskutečňování stud. 
programu 

Seminář Bakalářská práce I – garant 
Seminář Bakalářská práce II – garant 
Matematika pro fyziky I – přednášející, vedoucí cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1978 - Pedagogická fakulta České Budějovice – obor Učitelství matematika - fyzika 
1984 - Pedagogická fakulta České Budějovice (PaedDr.) 
1998 - Pedagogická fakulta UK Praha – obor Pedagogika se zaměřením na didaktickou technologii (Ph.D.) 
2014 - Přírodovědecká fakulta UHK Hradec Králové – obor Teorie vzdělávání ve fyzice (doc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1979 – 1981 ONV Písek, učitel ZŠ 
1981 – 1984 ONV Č. Budějovice, učitel ZŠ 
1984 – 2014 PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra fyziky 
od r. 2014 – PF JU v Českých Budějovicích, docent, katedra fyziky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 29 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 79 
Počet vedených obhájených rigorózních prací:          1 
Počet vedených obhájených disertačních prací:         2 

Obor habilitačního řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
Teorie vzdělávání ve fyzice 2014 UHK Hradec Králové WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rokuděleníhodnosti 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 (2016/2020): 22 (Učebnice pro ZŠ 5x; článek v časopise 3x, 
příspěvek ve sborníku mezinárodní konference 3x, příspěvek ve sborníku národní konference 10x, ostatní 1x) 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• TESAŘ, Jiří (50%), JÁCHIM, František. Fyzika 1 pro základní školu – Interaktivní doplněk k výuce, SPN 
Praha 2018, ISBN 978-80-7235-618-8, DVD 

• VOCHOZKA, Vladimír, 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 

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 

• TESAŘ, Jiří (50%), JÁCHIM, František. Fyzika 1 pro základní školu, SPN Praha 2020, ISBN 978-80-7235- 
556-3, 72 stran (2. vydání-dotisk). 

Působení v zahraničí 

listopad – prosinec 1993: Odborná stáž – (Program AKTION). J. Kepler Universität Linz 
červen 2015: Výměnný pobyt Pädagogische Hochschule Linz 

Podpis  Datum  

http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni 
ZŠ 

Jméno a příjmení Bedřich Veselý Tituly PaedDr., Ph.D. 

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

Typ vztahunafakultě,kteráuskutečňuje 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 

Technická dokumentace s didaktickými aspekty – garant, přednášející, vedoucí cvičení 
Úvod do VŠ studia technické výchovy – vedoucí cvičení 
Počítačové projektování s didaktickými aspekty – garant, přednášející, vedoucí cvičení 
Nauka o materiálu III – vedoucí semináře 
Design a konstruování ve výuce I – vedoucí cvičení 

Technická mechanika II – vedoucí cvičení 

Solidworks II – vedoucí cvičení 

Solidworks III – vedoucí cvičení 
Seminář z technické výchovy – vedoucí semináře 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1981 - PF UK v Praze – obor Učitelství strojních oborů 
1982 - PF UK v Praze – obor Vyučování věd technických - strojních (PaedDr.) 
2008 - PF UK v Praze – obor Pedagogika - didaktika technické výchovy (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 1982 – PF JU v Č. Budějovicích, odborný asistent, katedra technické výchovy, později katedra aplikované 
fyziky a techniky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 50 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 30 

Obor habilitačního řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ   2 
   

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

Počet odborných publikací celkem: 20 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 5 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 

• BARTOŠ, P., PTÁČNÍK, J., KŘÍŽ, P., ŠPATENKA, P., HAVELKA, Z., OLŠAN, P., VESELÝ, B. Distribution of 
electric field between electrodes in plasma jet: computational study. Journal of Electrical Engineering, 
2016, roč. 16, č. 1, s. 99-106. ISSN 1582-4594. 



• V rámci spolupráce VŠ s praxí - Návrh konstrukčních úprav rámu kombajnu pro firmu KVATRO Dynín. 
Zpracováno na základě žádosti firmy o poskytnutí technické pomoci ze strany VŠ. Řešeno ve spolupráci 
s KZT ZF JU. KVATRO 2018, 25 stran. 

• V rámci spolupráce VŠ s praxí - Statický, dynamický a pevnostní výpočet nosné konstrukce brzděného 
přívěsu s typem nápravy TM 1VO23205C000274* a hmotnosti 2,5 tuny - zpracováno pro Registr 
silničních vozidel 2018. Zpracováno na základě žádosti o technickou pomoc ze strany VŠ. Celkem 8 
stran výkresů a výpočtů. 

• Užitný vzor - CZ001 Úřad průmyslového vlastnictví č. vzoru 31852. Zapsáno v RIV Pedagogická fakulta 

- Katedra aplikované fyziky a techniky - osobní číslo (kód) 567, ORCID 0000-0002-8257-8484, 
RIV/60076658:12410/18:43898148, RIV19-MSM-12410,01 (RIV)  

• Vojtech Novácek, Petr Špatenka, Tatana Vacková, et al. (2020). Enhanced interfacial strength of 
plasma treated polyethylene and glass. I J Mech Eng. 2: 01-08. 

 

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulty 

Název studijního programu Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni 
ZŠ 

Jméno a příjmení Vladimír Vochozka Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1986 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 36 do kdy 0821 

Typ vztahunafakultě,kteráuskutečňuje 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 

Počítačové projektování s didaktickými aspekty – vedoucí cvičení 
Design a konstruování ve výuce II – vedoucí cvičení 
Solidworks II – vedoucí cvičení 
Solidworks III – vedoucí cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2011 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích oborů pro základní školy, 
aprobace fyzika – výpočetní technika – elektronika (Mgr.) 
2017 - PF ZČU v Plzni – obor Specializace v pedagogice – Teorie vzdělávání ve fyzice (Ph.D.) 
2015 - PF JU v Českých Budějovicích – obor ICT koordinátor (metodik ICT) 
2018 - PF JU v Českých Budějovicích – obor Učitelství pro střední školy – Učitelstvífyziky 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011 – ZŠ Ševětín, učitel fyziky, informatiky a matematiky 
2012 – ZŠ Prachatice, učitel fyziky a informatiky. 
2012 – 2018 ZŠ Planá nad Lužnicí, učitel fyziky, informatiky amatematiky. 
od r. 2013 – PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent, katedra aplikované fyziky a techniky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 1 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 3 

Obor habilitačního řízení Rokuděleníhodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rokuděleníhodnosti 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 the21st 
Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030038-1-7 [cit. 2019-11-06]. DOI: 10.1063/1.5124782. ISSN 

0094-243X. Dostupné z: https://doi.org/10.1063/1.5124782 (40%) 

• TESAŘ, Jiří, Veronika BURDOVÁ, Vladimír VOCHOZKA a Lenka MAŇÁSKOVÁ. Physical parameters of 
school climate in project-based classes. DIDFYZ 2019: Formation of the Nature Science Image of the 
World in the 21st Century [online]. 2019, 2019, (2152), 030033-1-8 [cit. 2019-11-06]. DOI: 
10.1063/1.5124777. ISSN 0094-243X. Dostupné 

z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777 (20%) 

• VOCHOZKA, Vladimír, Michal ŠERÝ. Tvorba fyzikálních pomůcek 3D modelováním, 3D tiskem a CNC 
frézkou. In: ŠERÝ, Michal. Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 - Sborník z konference. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita, 2018. (50 %) 

https://doi.org/10.1063/1.5124782
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5124777


• VOCHOZKA, Vladimír, Jiří TESAŘ, Veronika BURDOVÁ a Vít BEDNÁŘ. Porovnání tepelné emise 
žárovky, zářivky a světlo emitující diody. In: KÉHAR, Ota. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky - 
Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0797- 
2. (25 %) 

• VOCHOZKA, Vladimír, Jiří TESAŘ a Vít BEDNÁŘ. Thermal physics in practice and its confrontation with 
school physics [online]. 2017, 060007- [cit. 2019-05-06]. DOI: 10.1063/1.4974404. Dostupné z: 
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4974404 (33 %) 

Působení v zahraničí 

červen 2015 Rakousko – Výměnný pobyt Pädagogische Hochschule Oberösterreich(Linz) 
 

Podpis  Datum  

 

http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4974404


 

 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana 

 
V Praze dne 20.listopadu 2020 
Č.j.: MSMT-11672/2020-7 

 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný uznávací orgán podle § 78 odst. 7 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve věci žádosti vysoké školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 
České Budějovice, IČ: 60076659, (dále jen „vysoká škola“), 

 
 

p o v o l u j e 
 
 

uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu, 
který je zaměřen na přípravu učitelů 2.stupně základních škol: 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti, který navazuje na 
bakalářský studijní program Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 

2. stupni ZŠ 
 
 

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

Předložená žádost vysoké školy odpovídá Rámcovým požadavkům na studijní programy, jejichž 
absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických 
pracovníků, č. j. MSMT-21271/2017-5 (dále jen „Rámcové požadavky“); naplnění Rámcových 
požadavků je přílohou tohoto rozhodnutí. 

 
 

Absolventi studia podle žádosti vysoké školy budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu 
regulovaného povolání pedagogického pracovníka – učitele 2.stupně základní školy – podle zákona   č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

P O U Č E N Í 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 
 

Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Mgr. Vít Krčál 

Otisk úředního razítka  
 
 
 
 

 
vedoucí oddělení 

podpory 
pracovníků 

v regionálním 
školství 

 

 
Digitálně podepsal Mgr. Vít  Krčál 

DN: cn=Mgr. Vít Krčál, 

givenName=Vít, sn=Krčál, c=CZ, 

title=Vrchní ministerský rada - 

vedoucí oddělení, o=Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, 

ou=Sekce II, serialNumber=ICA - 

10500542 

Datum: 2020.11.20 13:55:24  +01'00'



Příloha 
 

NMgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací technická výchova a praktické činnosti, ve spojení s Bc. 
Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

 
Složka 

 

Podíl složek 
v % 

 
Počet kreditů 

 

Počet hodin (1 kredit = 
30 hodin studijní zátěže) 

Rámcové 
požadavky 
(min. počet 

kreditů) 

Učitelská propedeutika 20 60 1800 60 

První obor 25 75 2250 75 

Druhý obor 25 75 2250 75 

Oborové didaktiky 10 30 900 30 

Řízená a reflektovaná praxe 10 30 900 24 

Příprava závěrečné práce 10 30 900 15 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 


