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Odkazy na relevantní vnitřní 

předpisy: 

Dlouhodobý záměr, Výroční zprávy PF JU 

https://www.pf.jcu.cz/documents/annual_reports 

https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf 

Strategický záměr, Výroční zpráva o činnosti, Sebehodnotící zpráva PřF 

JU http://www.prf.jcu.cz/dokumenty/akreditace  

Studijní agenda a podmínky studia, Organizace studia na PřF JU 

http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-studenty-prf-ju/studijni-

agenda.html 

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

Elektronické verze Sebehodnotící zprávy garanta za období 2012 - 2016 

a Dodatku  k sebehodnotící zprávě: 

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

Zpr4vy2oI6) 

ISCED F 2013: 0114 - Příprava učitelů s předmětovou specializací 

Komentář: 

Program Učitelství pro střední školy je koncipován jako celouniverzitní. Jde o navazující magisterský 

program se specializacemi navazující na bakalářské studijní programy Obory se zaměřením na 

vzdělávání pro střední školy, s nimiž  tvoří celek, jehož úspěšné absolvování vede k získání kvalifikace 

pedagogické pracovníka - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb.   Bakalářské programy spolu 

s navazujícím magisterským programem (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k akreditaci zároveň. 

https://www.prf.jcu.cz/dokumenty/akreditace
https://www.pf.jcu.cz/documents/annual_reports
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf
http://www.prf.jcu.cz/dokumenty/akreditace
http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-studenty-prf-ju/studijni-agenda.html
http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-studenty-prf-ju/studijni-agenda.html
http://www.ff.jcu.cz/dokumenty
http://rum.prf.jcu.cz/zpravy
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Jednotlivé specializace představují kombinace aprobačních předmětů humanitního, uměleckého a 

přírodovědného zaměření, které jsou uskutečňovány na zúčastněných fakultách JU: Filozofické 

fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě a připravován je  na Teologické fakultě. 

Program je řízen Radou studijního programu ustanovenou v souladu s Pravidly systému zajišťování 

kvality na JU a Opatřením rektora č. 373 z 21. 2. 2018, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci 

a uskutečňování studijních programů JU.  Radě studijního programu předsedá garant doc. RNDr. 

Vladimíra Petrášková, Ph.D. z Pedagogické fakulty JU a dále jsou v radě vždy po dvou členech 

zastoupeny ostatní participující fakulty: pro humanitní aprobační předměty Filozofická fakulta JU a 

Teologická fakulta JU, pro umělecké a tělovýchovné předměty Pedagogická fakulta JU a pro 

přírodovědné předměty Přírodovědecká fakulta JU. Společný obecný pedagogicko-psychologický 

základ je v rámci programu pro všechny specializace zajišťován Pedagogickou fakultou JU.  
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Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci 

studijního programu 
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Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

Typ studijního programu Navazující magisterský 

Profil studijního programu Akademický 

Forma studia Prezenční 

Standardní doba studia 2 roky 

Jazyk studia Český 

Udělovaný akademický titul Mgr. 

Rigorózní řízení ano Udělovaný akademický titul PhDr. 

Garant studijního programu doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 

Ano 

Zaměření na přípravu odborníků 

z oblasti bezpečnosti České 

republiky  

Ne 

Uznávací orgán MŠMT 

Oblast(i) vzdělávání  

Učitelství  

Cíle studia ve studijním programu 

Cílem navazujícího magisterského studia je připravit a motivovat studenty k výkonu profese učitele střední 

školy a během studia rozvíjet jeho oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické a osobnostně-

sociální kompetence, potřebné pro zastávání role učitele střední školy. 

V rámci navazujícího magisterského studia bude důraz kladen na rozvoj oborových kompetencí, 

realizovaných v rámci specializací humanitního, uměleckého nebo přírodovědného základu. Další součástí 

studia je prohloubení znalostí oborové didaktiky a obecné pedagogiky a psychologie se zaměřením na praxi 

střední školy. Nedílnou součástí studia je i pedagogická praxe. Zvolené kreditové vyjádření náročnosti 

studia odpovídá standardům MŠMT pro regulovanou profesi učitel střední školy. 

Profil absolventa studijního programu 

Přímé profesní uplatnění absolventa zaměřeno na vzdělávací a výchovnou práci učitele na středních 

školách. Absolvent studia má ale také základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských i neškolských 

zařízeních, ale je též kvalifikován pro činnosti instruktora oboru absolvované oborové specializace 

(specializací) ve střediscích volného času. Díky obecnosti a šíři oborů má předpoklady i pro práci v řadě 

dalších profesí, např. v akademické sféře, ve státní správě, firemním managementu apod.  

Profil absolventa ve vztahu k pedagogicko-psychologickému základu směřuje k vytváření základních 

pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně 

její tzv. pomáhající funkce. Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa učitelství pro střední školy jsou 

pokládány kompetence psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně 

rozvíjející.  

V rámci studia tzv. pedagogickopsychologického základu studenti získávají: 

 teoretické poznatky a vědomosti v základních oblastech pedagogiky a psychologie SŠ, 
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 didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti, 

 pedagogické a psychologické dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese. 
 

Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu do praxe 

schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice. Postoj absolventa 

k výkonu učitelství by měl podpořit i preferovaný způsob vzdělávání, který upřednostňuje 

konstruktivistické postupy, orientuje se na aktivitu studenta a propojování teorie s praxí. Součástí 

žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti 

oborové, tak v oblasti pedagogicko-psychologické. 

 

Další specifické odborné znalosti, odborné nebo obecné způsobilosti jsou závislé na výběru studijního plánu 

konkrétní specializace/kombinace konkrétních specializací.   

 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy tvoří celek s bakalářským programem 

Obor se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, přičemž kreditové rozložení studia na jednotlivé složky 

je připraveno v rámci tohoto celku (Bc. + Mgr.) podle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž 

absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků 

(Čj. MSMT-21271/2017-5a). 

Studenti získají během magisterského navazujícího studia celkem 120 kreditů, přičemž 20 kreditů připadá 

na předměty obecných pedagogicko-psychologických disciplín, 20 kreditů (10 + 10) připadá na předměty 

dvou oborových didaktik, 16 kreditů připadá na praxe. V každém (aprobačním) oboru 3 kredity na 

průběžnou a 3 kredity na souvislou pedagogickou praxi [2x (3+3)], a na pedagogickou psychologickou 

učitelskou praxi 4 kredity. Po 22 kreditech připadá na obě oborové složky odborných předmětů, 18 kreditů 

připadá na přípravné semináře k diplomové práci 2 kredity na volitelné předměty. 

 

Tabulka kreditového rozložení jednotlivých složek: 

 

Složka  Počet kreditů 

Pedagogicko-psycholog. základ  20 kreditů 

Oborová didaktika 20 kreditů (10+10) 

Praxe  16 kreditů [(3+3) + (3+3) + 4] 

První obor 22 kreditů 

Druhý obor 22 kreditů 

Příprava závěrečné práce 18 kreditů 

Volitelný předmět 2 kredity 

Celkem kreditů 120 

    

 Podmínky k přijetí ke studiu 

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

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

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

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

Vyhláška také charakterizuje předepsané požadavky přijímacího řízením, kterým musí uchazeč/ka vyhovět. 
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Pro zajištění návaznosti studia a kontinuálního charakteru přípravy proto bude vyhláška vymezovat 

specifické oblasti absolvovaných předmětů, rozsah znalostí, dovedností či praxe, jejichž zvládnutí musí 

uchazeč o studium prokázat.   

Uchazeči o studium studijních oborů v navazujícím studiu vedoucím k učitelství musí prokázat absolvování 

státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo absolvování 

Certifikátového programu – Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogicko-psychologického 

základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo absolvovat přijímací zkoušku 

z pedagogicko-psychologických disciplín. 

Specifikace pravidel pro přijetí je dosud upravována následující vyhláškou: 

https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/documents/PF_JU_Prijimaci_rizeni_2019-20.pdf 

Specifikace podmínek pro přijetí do NMgr. studia specializací realizovaných Přírodovědeckou fakultou JU 

Předměty primárně splněné v bakalářském stupni studia Biologie pro vzdělávání (minor a maior) jsou 

vodítkem pro rozhodování přijímací komise PřF JU, která rozhodne, zda uchazeč splnil podmínky 

dostatečného odborného vzdělání v příslušném oboru nebo si bude muset vzdělání v některé oblasti 

doplnit. Pro absolventy bakalářského oboru Biologie pro vzdělávání (minor a maior), uskutečňovaného na 

PřF JU, je podmínka vstupního minima splněna automaticky. V případě zájemců o studium navazujícího 

magisterského studia učitelství matematiky pro střední školy, přicházejících z jiné fakulty JU nebo jiné 

univerzity (resp. z jiných studijních programů) rozhoduje přijímací komise, zda je vzdělání v příslušném 

oboru v celém požadovaném rozsahu dostatečné anebo je třeba si vzdělání v některé oblasti doplnit. 

Předměty primárně splněné v bakalářském stupni studia Fyzika pro vzdělávání (minor a maior) jsou 

vodítkem pro rozhodování přijímací komise Ústavu fyziky PřF JU, která rozhodne, zda uchazeč splnil 

podmínky dostatečného odborného vzdělání v příslušném oboru nebo si bude muset vzdělání v některé 

oblasti doplnit. Pro absolventy bakalářského oboru Fyzika pro vzdělávání (minor a maior), 

uskutečňovaného na PřF JU, je podmínka vstupního minima splněna automaticky. V případě zájemců o 

studium navazujícího magisterského studia učitelství fyziky pro střední školy, přicházejících z jiné fakulty 

JU nebo jiné univerzity (resp. z jiných studijních programů) rozhoduje přijímací komise, zda je vzdělání v 

příslušném oboru v celém požadovaném rozsahu dostatečné anebo je třeba si vzdělání v některé oblasti 

doplnit. 

Předměty primárně splněné v bakalářském stupni studia Chemie pro vzdělávání střední školy (plán „minor“ 
a „maior“) jsou vodítkem pro rozhodování přijímací komise na Ústavu chemie PřF JU, která rozhodne, zda 
uchazeč splnil podmínky dostatečného odborného vzdělání v příslušném oboru nebo si bude muset 
vzdělání v některé oblasti doplnit. Pro absolventy bakalářského oboru Chemie pro vzdělávání pro střední 
školy (plán „minor“ a „maior“), uskutečňovaného na PřF JU, je podmínka vstupního minima splněna 
automaticky. V případě zájemců o studium navazujícího magisterského studia učitelství chemie pro střední 
školy, přicházejících z jiné fakulty JU nebo jiné univerzity (resp. jiných studijních programů), rozhoduje 
přijímací komise, zda je vzdělání v příslušném oboru v celém požadovaném rozsahu dostatečné nebo je 
třeba si vzdělání v některé oblasti doplnit. 
Předměty primárně splněné v bakalářském stupni studia Informatika pro vzdělávání (minor a maior) jsou 
vodítkem pro rozhodování přijímací komise na Ústavu aplikované informatiky PřF JU, která rozhodne, zda 
uchazeč splnil podmínky dostatečného odborného vzdělání v příslušném oboru nebo si bude muset 
vzdělání v některé oblasti doplnit. Pro absolventy bakalářského oboru Informatika pro vzdělávání (minor a 
maior), uskutečňovaného na PřF JU, je podmínka vstupního minima splněna automaticky. V případě 
zájemců o studium navazujícího magisterského studia učitelství informatiky, přicházejících z jiné fakulty JU 
nebo jiné univerzity (resp. z jiných studijních programů), rozhoduje přijímací komise, zda je vzdělání v 
příslušném oboru v celém požadovaném rozsahu dostatečné anebo je třeba si vzdělání v některé oblasti 
doplnit. 

https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/documents/PF_JU_Prijimaci_rizeni_2019-20.pdf
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Předměty primárně splněné v bakalářském stupni studia Matematika pro vzdělávání (minor a maior) jsou 
vodítkem pro rozhodování přijímací komise Ústavu matematiky PřF JU, která rozhodne, zda uchazeč splnil 
podmínky dostatečného odborného vzdělání v příslušném oboru nebo si bude muset vzdělání v některé 
oblasti doplnit. Pro absolventy bakalářského oboru Matematika pro vzdělávání (minor a maior), 
uskutečňovaného na PřF JU, je podmínka vstupního minima splněna automaticky. V případě zájemců o 
studium navazujícího magisterského studia učitelství matematiky pro střední školy, přicházejících z jiné 
fakulty JU nebo jiné univerzity (resp. z jiných studijních programů) rozhoduje přijímací komise, zda je 
vzdělání v příslušném oboru v celém požadovaném rozsahu dostatečné anebo je třeba si vzdělání v některé 
oblasti doplnit. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Absolvent navazujícího magisterského studia se může ucházet o navazující studium v doktorských 

studijních programech (např. Dějiny novější české literatury, České dějiny, Románské jazyky, Vzdělávání 

v biologii, Teorie vzdělávání v matematice, Teorie vzdělávání ve fyzice, apod.) 
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Charakteristika společného pedagogicko-psychologického základu 

 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Předměty studijního plánu 

Personální zabezpečení 
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Studijní plány a návrh témat prací  

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

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah Způsob 

ověř. 

počet 

kred. 

vyučující dop. 

roč./se

m. 

profil. základ 

Seminář k rozvoji profesní 

identity 

14p + 14s Zp 3 doc. PhDr. Alena 

Nohavová, Ph.D. 

(50%), 

PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. (50%) 

1/ZS PZ 

Psychologie v praxi 

střední školy 

28p + 28s  Zk 5 prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc. 

(60%) (přednášející), 

doc. PhDr. Alena 

Nohavová, Ph.D. 

(20%) (semináře) 

PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. (20%) 

(semináře) 

1/ZS ZT 

Pedagogika střední školy 14p + 14s  Zk 3 doc. RNDr. Vladimíra 

Petrášková, Ph.D., 

(60%) (přednášející), 

PhDr. Iva Žlábková, 

Ph.D. (20%) 

(přednášky, 

semináře) 

PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D. 

(20%) (přednášky, 

semináře) 

1/LS ZT 

Pedagogicko- 

psychologická diagnostika 

0p + 14s Zp 2 doc. Mgr. Jiří Jošt, 

CSc. (60%) 

PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D. 

(20%), 

Mgr. Marie 

Najmonová, (20%), 

1LS PZ 

Speciální pedagogika 14p + 14s Zk 3 doc. Mgr. Jiří Jošt, 

CSc. (60%) 

(přednášející), Mgr. 

Zuzana Bílková, Ph.D. 

(40%) (semináře) 

1/LS ZT 
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Seminář aplikované 

pedagogiky a psychologie 

0p + 28s Zp 2 doc. PhDr. Alena 

Nohavová, Ph.D. 

(25%), 

PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. (25%), 

PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D. 

(25%), 

PhDr. Iva Žlábková, 

Ph.D. (25%), 

2/ZS PZ 

Inkluzivní didaktika 0+14s Zp 2 PhDr. Iva Žlábková, 

Ph.D. (50%) 

Mgr. Luboš Krninský, 

Ph.D. (50%) 

2/ZS PZ 

Pedagogicko 

psychologická učitelská 

praxe 

 

 

0+14s 

 

 

 

Zp 

 

 

 

2 

 

 

 

PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D. 

(50%) 

PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. (50%) 

3/ZS  

Seminář k reflexi 

pedagogicko 

psychologické učitelské 

praxi 

0+14 

 

Zp 2 PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D. 

(33%) 

PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. (33%) 

PhDr. Iva Žlábková, 

Ph.D. (33 %) 

3/ZS  

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

0 0  0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

0 0 0 0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

 Součásti SZZ a jejich obsah   

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky a psychologie, případně obhajobou diplomové 

práce, je-li zadána v rámci bloku pedagogicko-psychologických disciplín. Státní závěrečná zkouška je ústní. 

Zkouška probíhá v českém jazyce a navazuje zejména na tyto předměty: 

1) část Pedagogika (Pedagogika SŠ, Speciální pedagogika, Inkluzívní didaktika) 

2) část Psychologie (Psychologie v praxi SŠ, Pedagogicko-psychologická diagnostika) 

3) Obhajoba analýzy pedagogické situace 

V rámci obhajoby analýzy pedagogické situace studenti prezentují a obhajují řešení pedagogické situace, které 

si připravili na základě podnětů pedagogicko psychologické praxe a teoretického studia.  

Další studijní povinnosti  
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Studenti navazujícího magisterského programu Učitelství pro střední školu v rámci pedagogicko-psychologického 

bloku absolvují povinnou pedagogicko psychologickou učitelskou praxi na střední škole v rozsahu minimálně 14 

hodin. V přímé návaznosti na tuto praxi bude realizován reflektivní seminář. Cílem této praxe je podpora 

uvědomování si a rozvoje profesních kompetencí budoucích učitelů střední školy, porozumění rolím, do kterých 

učitel v širokém spektru svých profesních činností vstupuje a uvědomování si vlastních rozvojových potřeb. 

Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, 

psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní 

dovednosti potřebné k práci učitele. 

Návrh témat kvalifikačních prací 

a témata obhájených prací 

 

Návrhy témat diplomových prací:  

Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů středních škol 

Prevence rizikového chování na středních školách 

Projektová a problémová výuka na střední škole 

Sebepojetí studentů střední školy 

Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů středních škol 

Kázeňské problémy na střední škole 

Baťovské školy práce 

Postoje učitelů středních škol k alternativním pedagogickým přístupům 

Návrh témat rigorózních prací 

a témata obhájených prací 

 

- 

 Součásti SRZ a jejich obsah  

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

Přehled řešených grantů a projektů  

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 

oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc., PhDr. 

Iva Žlábková, Ph.D. 

Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics 

Education (ASSIST-ME) 

 

FP 7 

SiS.2012.

2.2.3-1 

A 

2013 - 2016 

PhDr. Iva Žlábková, 

Ph.D. 

The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming 

systems from different cultures to reconceptualise 

classroom practice and advance educational theory. 

(mezinárodní project, žadatel: prof. David Clarke, 

University of Melbourne, Austrálie) 

Australia

n 

Research 

Council 

DP14010

1361 

A 

2014 - 2016 

prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc., PhDr. 

Iva Žlábková, Ph.D. 

Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky 

orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v 

matematice (Hlavní řešitel: PF JU) 

TA ČR 

(TL02000

368) 

B 

2019–2022 

PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého 

textu 

GAČR 

16-

19087S 

B 

2016–2018 

PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D. 

Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako 

výzva pro pedagogiku 

TA ČR 

TL02000

387 

B 

2019 - 2022 

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

a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s 

praxí  

Období 
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Fakultní školy PF JU Inovace přípravy učitelů pro praxi, OP VVV  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960  
Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích 

učitelů. Projekt vytváří funkční síť fakultních škol jako 

prostředí, v němž získávají studenti výrazné podněty pro 

orientaci k nástupu do učitelské praxe, vysokoškolští 

učitelé příležitost pro propojování teorie a praxe a učitelé 

SŠ, ZŠ a MŠ možnost zapojit studenty do přímé práce s 

žáky. Projekt podporuje i systematickou práci s inovacemi 

v didaktických předmětech a důraz je kladen i na podporu 

rozvoje kompetencí pro akce popularizující vědu. 

2018-2020 

Fakultní školy PF JU a 

další spolupracující školy 

Jihočeského kraje 

 

 

 

 

 

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

kompetencí učitelů prostřednictvím podpory 
oborových didaktik a mezipředmětových vztahů. 

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

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

2016-2019 

Fakultní školy PF JU a 

další spolupracující školy 

Jihočeského kraje 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových 
kompetencí. Hlavní příjemce: Masarykova univerzita. Reg. 
č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659. 
Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti 
přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím 
spolupráce učiteli na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a 
odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu 
realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s 
důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky 
přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a odborných 
předmětů pro učitele SŠ. Napříč společenstvími praxe 
budou řešena společná průřezová témata a 
mezipředmětové vztahy. 

2017-2019 

Fakultní školy PF JU a 

další spolupracující školy 

Jihočeského kraje 

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 
kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Hlavní 
příjemce: Univerzita Karlova v Praze. Reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 
Cílem projektu je podpora profesních kompetencí 
učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s 
definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude 
zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné 
obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků 
NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy 
(čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální 

2017-2019 
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a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a 
příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a 
reflektivních přístupů. 

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

studijním programem 

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

- České asociace pedagogického výzkumu, která se jako profesně zájmová organizace snaží o zkvalitňování 

vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu. Zapojení členové se podílejí na výměně 

informací mezi výzkumnými pracovníky i institucemi, věnují se šíření výsledků výzkumu a jeho praktické aplikaci 

(http://capv.cz/). V loňském roce se pracoviště podílelo na uspořádání výročí konference s mezinárodní účastí.  

- České pedagogické společnosti, která jako vědecká společnost sdružuje vědecké pracovníky, učitele a další 

osoby se zájmem o pedagogiku http://www.cpds.cz/. Na PF JU funguje krajská pobočka, která se podílela v roce 

2015 na uspořádání mezinárodní vědecké konference této společnosti. 

- Českomoravské psychologické společnosti, která podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké 

disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke 

zvyšování odborné úrovně členů a dalších zájemců o obor. Členové katedry mají ve společnosti zastoupení, 

zastupují též společnost ve vedení Unie psychologických asociací ČR. 

- Hnutí spolupracujících škol R, které představuje spolek, jehož cílem je podpora odborného vzdělávání v oblasti 

edukace romských žáků a dalších národnostních menšin, konkrétně pak organizace, řízení, propagace, příprava 

odborného vzdělávání v oblasti edukace a zabezpečování konání konferencí, seminářů, workshopů a tréninků v 

oblasti edukace a přípravy učitelů romských žáků a dalších národnostních menšin, a další s tím související úkoly. 

Členové katedry jsou zapojeni v hnutí, podíleli se pak v roce 2015 na uspořádání mezinárodní konference 

InteRRa. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Spolupráce s fakultními školami:  

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Gymnázium Jírovcova, Gymnázium Česká, Střední zdravotnická škola 

České Budějovice. Postupně je budována širší síť spolupracujících středních škol různých typů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://capv.cz/
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Charakteristiky studijních předmětů společného pedagogicko-psychologického základu 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k rozvoji profesní identity 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
zápočet Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe / prezentace. Zápočet. 

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

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
Přednášky, semináře 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřený na rozvoj osobnostních a profesních předpokladů budoucích učitelů. Cílem předmětu je 

nejen zprostředkovat možnost sebereflexe a podpořit formování jejich profesní identity, ale také iniciovat diskusi 

k reálným situacím školního prostředí, které jsou klíčové pro utváření profesních postojů. V rámci kurzu tak 

budou probírána a diskutována témata: 

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

Cílem předmětu je především podnítit reflexi budoucích učitelů vzhledem k vlastním osobním i profesním 

motivům, aspiracím a svým cílům v rámci učitelské profese a tím podpořit profesní vidění budoucích učitelů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.  
Průcha, J. (2005). Moderní pedagogika. Praha: Portál. 

Šauerová, M. Š. (2018). Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada. 

Švaříček, R. (2011). Zlomové události při vytváření profesní identity učitele, PEDAGOGIKA SK, 2(4), 247–274. 

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a 

determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita. 

Doporučená: 

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie v praxi střední školy 

Typ předmětu ZT Dop. ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 28s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence - 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky 
přednáška + 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

zkouška 

Garant předmětu prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

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

Vyučující 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (60%) (přednášející), 

doc. PhDr. Alena Nohavová, Ph.D. (20%) (semináře) 

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

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s aktuálními poznatky pedagogické, sociální a školní psychologie, které jsou 

bezprostředně využitelné v jejich budoucí praxi. Zároveň bude v seminářích věnován prostor nácviku efektivní 

komunikace. Studenti budou vycházet ze svých praktických zkušeností získaných v rámci asistentské praxe (v 

předchozím Bc. studiu nebo si ji mohou zapsat jako volitelný předmět), které se budou týkat pozorování 

interakcí učitele a žáků, procesů kognitivní aktivace, emočních a motivačních stránek učení studentů.  

Hlavní témata kurzu: 

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

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

Studenti si budou v rámci kurzu zpracovávat portfolio k vybraným tématům kurzu (efektivita práce učitele, 

vyučovací postupy založené na výzkumné evidenci). Prezentace portfolia bude součástí ústní zkoušky a bude 

dále vstupem do portfolia ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál. 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Orbey: Malvern. 
Doporučená:  
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 

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

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál. 
Dwecková, C. (2017). Nastavení mysli, Brno: Jan Melvil Publishing. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika střední školy 

Typ předmětu ZT dop.  ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, prezentace reflexe „Já v roli učitele“ – vlastnosti a kompetence potřebné pro 

učitelskou profesi.  

Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři. 

Výstup do portfolia: zpracování reflexe „Já v roli učitele“ – sebereflexe ve vztahu k identifikaci vlastností, 

potřebných pro výkon učitelské profese; anotace odborné literatury.  

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

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
Přednášející 

Vyučující 

Přednášející: doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., (60%) PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (20%), 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%)  

Vedení semináře: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (50%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50%)  

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je prohloubit schopnost studentů 

vnímat profesní, osobnostní a sociální aspekty role učitele v současné škole, a to ve vztahu k postupnému 

odhalování zákonitostí výchovně-vzdělávacího procesu. Předmět bude rozdělen do tří oblastí, první bude 

sledovat pedeutologická hlediska, výchovné aspekty učitelovy práce a jeho komunikaci s rozmanitými 

partnery. Druhá oblast bude rozšiřovat didaktické aspekty práce učitele. Třetí oblast bude zaměřena na 

organizaci a realizaci akčního výzkumu ve školách.    

V rámci přednášek budou rozvíjena tato témata:  

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

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

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

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

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

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

V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s řešením vybraných oblastí vážících se na témata 

přednášek. Studenti budou pracovat na sebereflektivních materiálech, ve kterých si budou utvářet vlastní 

cestu k řešení diskutovaných situací s cílem odhalit podstatu diskutovaných otázek a metodologicky je 

uchopit. Studentům bude vytvořen prostor, aby se mohli seznámit s pohledy na školu a školní vyučování 
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v kontextu výchovných, didaktických a metodologických aspektů.  Do výuky je plánováno tandemové 

zapojení asistenta pedagoga, sociálního pedagoga nebo školního psychologa.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
Kasíková, Hana. (1997) Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 147 s.  

Vališová, A., & Kasíková, H. a kol. (2011) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 

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

Doporučená:  

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

Janík, T. (2009) Školní vyučování. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 

s. 178-183, 6 s. Výchova a vzdělávání.  

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

Brno: ČPdS - Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105.  

Rabušicová, M. (2009) Rodiče a škola. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, s. 319-

323, 5 s. Šeďová, K., Švaříček, R.  & Z. Šalamounová. (2012) Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 

293 s. 

Šeďová, K., R. Švaříček, R., Sedláček, M. &  Z. Šalamounová. (2016) Jak se učitelé učí: Cestou profesního 

rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 325 s. 

Švaříček, R. & K. Šeďová. (2007) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 377 

stran.  

Vašutová, J. (1998) Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

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

Název studijního předmětu Pedagogicko- psychologická diagnostika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři 

Výstup do portfolia: zpracování reflexe z vlastní diagnostické zkušenosti (student si vybere oblast diagnostiky 

a vhodnými technikami provede základní sběr diagnostických dat, jejich vyhodnocení, formulování 

doporučení, anotace odborné literatury.  

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (60%) 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
Konzultace, vedení semináře 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (60%) 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%) 

Mgr. Marie Najmonová, (20%) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci seminářů student získává praktické zkušenosti s třemi oblastmi diagnostiky – diagnostika žáka, 

diagnostika školní třídy a autodiagnostika učitele.   

Tematické okruhy: 

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

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

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

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

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

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

7. Autodiagnostika v práci učitele. Sebepojetí jako učitele. Rozvoj diagnostické kompetence u učitele a 
její reflexe 
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8. Diagnostika žáka - klíčové koncepce talentu a nadání, identifikace nadaných dětí a jejich následovná 
péče na středních školách. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

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

UK. 

Knotová, D., Klégrová, J., & Hájková, V. (2014) Školní poradenství. Praha, Grada. 

Matějček, Z., Klégrová, J., & Hájková, V. (2011) Praxe dětského psychologického poradenství. Praha, Portál.  

Mertin, V. & L. Krejčová. (2012)  Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 343 s.  

Doporučená: 

Dacey, J. S., & Lennon, K. H. (2000) Kreativita. Praha: Portál.  

Hrabal, V. & I. Pavelková. (2010) Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 239 s.  

Hříbková, L. (2005) Nadání a nadaní. Praha: UK 

Chráska, M. (1999) Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido. 

Kucharská, A. a kol. (2007)  Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických 

centrech.  IPPP, Praha. 

Mackintosh, N. J. (2000) IQ a inteligence. Praha: GRADA. 

Mönks, F. J., & Ypenburgová, I. H. (2002) Nadané dítě. Praha: GRADA. 

Vítková, M. (2003)  Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe.  MU, Brno. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika 

Typ předmětu ZT Dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná zkouška.  

Další požadavky: V průběhu semestru studenti ve dvoučlenných skupinách dle svých aprobací vypracují 

přípravu učební jednotky dle vlastní volby, kterou uzpůsobí vybranému žáku se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Tento materiál může být součástí portfolia studenta a může být prezentován u ZSSk, pokud 

student u SZZ zvolí otázku z okruhu speciální pedagogiky.  

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
Přednášející, semináře, konzultace, zkoušení (60%) 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi problematiky speciálních vzdělávacích potřeba a 

kompetencemi k realizaci podpůrných opatření v prostředí střední školy.  

Obsahové zaměření: 

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

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

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

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

Očekávané získané způsobilosti: 

Student je schopen identifikovat speciální vzdělávací potřeby žáka/studenta a přizpůsobit jim metody, formy 

i obsah výuky.  

Výstupní kompetence: Student/ka rozumí základní problematice postižení a speciálních vzdělávacích potřeb. 

Student/ka se orientuje v systému poradenských služeb. Student/ka dokáže propojit informace z doporučení 

školského poradenského zařízení se svými didaktickými a pedagogickými znalostmi a následně vhodně 

modifikovat výuku a přístup k žákovi.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  

Bendová, P. a kol. (2015) Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy. HK: Augustin.  

kol. autorů.  (2019) Katalog podpůrných opatření. (Online) http://katalogpo.upol.cz/. 2014 – 2018 průběžně 

aktualizováno 

Slowík, J. (2016) Speciální pedagogika. Praha: Grada. 

Doporučená:  

http://katalogpo.upol.cz/
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Bittmanová, L. a kol. (2018) Speciálně pedagogické minimum pro učitele. Praha: Pasparta. 

Jucovičová, D., & Žáčková, H. (2017)  Školní hodnocení a žáci se SPUCH. Praha: nakladatelství D + H. 

Valenta, M. a kol. (2014) Přehled speciální pedagogiky.  Praha: Portál. 

Slowík, J.  (2010) Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář aplikované pedagogiky a psychologie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

reflexe / prezentace, zápočet 

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

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
semináře, konzultace 

Vyučující 

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

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

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřený na rozvoj pozorovacích, interpretačních a analytických dovedností budoucích učitelů. 

Obsah kurzu je zacílen na praktické situace z pedagogického prostředí, na kterých bude procvičována 

schopnost odborného rozboru, spočívající například v identifikaci klíčových jevů a aktérů, a zároveň efektivní 

práce s relevantními zdroji informací, které mohou k řešení situací přispět. Cílem předmětu je tak podpořit 

reflexi vlastních vnitřních pochodů, postojů, očekávání, vlastností, pocitů a konstruktivních procesů v roli 

pedagoga. Kurz by měl zároveň směřovat ke zvýšení pocitu profesní i osobní jistoty v náročných a 

komplexních pedagogických situací, ve kterých se budou budoucí učitelé nacházet. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná:  
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.  
Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika 
realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido. 
Janík, T., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 

Brno: Masarykova univerzita.   

Průcha, J. (2005). Moderní pedagogika. Praha: Portál. 

Doporučená: 

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 

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

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Inkluzivní didaktika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, seminární práce, zápočet. 

Výstup do portfolia: Zpracování seminárních úkolů a jejich reflexe. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
Seminář, konzultace, kontrola portfolia 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem je seznámit studenty se specifiky vyučovacího procesu v inkluzivním vzdělávání. Důraz je kladen 

především na způsob kooperace a komunikace žáků, pedagogů a dalších pedagogických pracovníků v 

inkluzivním vzdělávání.  

Témata seminářů: 

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

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

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 

Lechta, V. (ed.) (2016) Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál. 

Doporučená: 

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

Vítková, M. (ed.). (2004)  Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido. 

Katalog podpůrných opatření. Dostupné na: http://katalogpo.upol.cz/ 

Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání. Dostupné na: 

http://www.msmt.cz/file/37378/ 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogicko-psychologická učitelská praxe 

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

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

škole) 
kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

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

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
Organizační zajištění praxí, spolupráce s mentory na fakultních školách 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Studenti absolvují náslechovou pedagogicko-psychologickou praxi na středních školách, kde ve spolupráci 

s mentory – učiteli těchto škol, budou pozorovat pedagogické procesy ve výuce a zpracovávat výstupy 

k sebereflexi. Cílem je posílit orientaci studentů na nástup do praxe a jejich schopnost propojovat teoretické 

poznatky s praxí.  

Hlavní témata pro zpracovávání sebereflexe: 

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

 

Zmíněná témata budou podpořena tvorbou a rozborem sebereflektivního deníku, který si vedou studenti 

v průběhu praxe. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená: 

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 

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

International Bureau of Education & Dvořák, D. (2005). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál. 

Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k reflexi pedagogicko-psychologické učitelské praxi 

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

Rozsah studijního předmětu 0p+14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerektivzity: Inkluzívní didaktika 

Korekvizity: Pedagogicko psychologická praxe 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny 

semestru. Zápočet. 

Výstup do portfolia: Reflexe výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem.  

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 
Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

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

pedagogicko psychologické praxi. 

 

Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 

Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 

Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 

Doporučená: 

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

vzdělávání. Praha: Grada. 

Petty, G. (2013)  Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Přehled personálního zabezpečení studijního programu v rámci společného 

pedagogicko-psychologického základu 

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

plánech. 

 

Bílková Zuzana, Mgr., Ph.D. 

Jošt Jiří, doc. Mgr., CSc. 

Krninský Luboš, Mgr., Bc., Ph.D. 

Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D. 

Najmonová Marie, Mgr. 

Nohavová Alena, doc., PhDr., Ph.D.  

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

Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 

Stuchlíková Iva, Prof., PaedDr., CSc. 

Žlábková Iva, PhDr., Ph.D. 

 

 

Tučně: garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT) 

Kurzívou: garanti ostatních předmětů profilujícího základu (PZ) 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

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

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

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

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

   

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

Speciální pedagogika (seminář, 40%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004–2006 O.s. Baobab, lektor a psycholog  

2006 – 2012 Diagnostický ústav Homole, pracoviště SVP Strakonice – psycholog, nyní externí spolupráce 

2010 – dosud Soukromá praxe psychologického a speciálně pedagogického poradenství 

2014 – dosud pracovník VŠ psychologické poradny JU, psychologické a speciálně pedagogické poradenství 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 10 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 10  

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
  2 

   

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

se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

JOŠT, J. HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. (20%), ŠTEFÁNKOVÁ, Z., & ZEMKOVÁ, L. (2018) Adolescents with persistent history of 
maltreatement fail in antisaccadic task. Journal o Child and Adolescent Trauma, 11 (2), 163 - 171 

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

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., & BÍLKOVÁ, Z. (50%) (2016) Professional competences of future teacher educators. In 
Aškerc, Quality of university teaching and learning. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja 
in usposabljanja – CMEPIUS, 2016, s. 171-176.  

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

BÍLKOVÁ Z. (2017) Učitel mateřské školy a jeho diagnostická, intervenční role. In Svobodová, E.; Vítečková. M a kol. 
Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. S. 68 - 79. ISBN 978-80-262-1243 
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JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z. (20%), & MRKVIČKA, T. (2016)  Social aspects of dyslexia: A case of 
transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options. New York: Nova Science 
Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6.  
 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

Jméno a příjmení Jiří Jošt Tituly doc., Mgr., CSc. 

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

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

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

   

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

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

Speciální pedagogika (přednášky, 60%, zkoušející, garant předmětu) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

doc. Pedagogická fakulta UK Praha, Speciální pedagogika, habilitace, 2012 

CSc., Výzkumný ústav pedagogický,  Praha, 1980 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1981–2002   Školský úřad Jindřichův Hradec - Ped. psych. poradna, psycholog 

2002 – 2012   PF JU České Budějovice, odborný asistent 

2012 – dosud PF JU České Budějovice, vedoucí oddělení Speciální pedagogiky 

Garant bakalářského studijního programu Speciální pedagogika - učitelství pro MŠ 

Člen oborové rady doktorského programu Pedagogická psychologie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení BP – 4 

Vedení DP – 12 

Vedení PhD – 5 

Recenzent  habilitačních prací – 3 

Recenzent  PhD-prací – 4  

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

Speciální pedagogika 2012 
Pedagogická fakulta 

UK 
WOS Scopus ostatní 

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

   

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

se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací celkem: 64 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 17 

 

JOŠT, J. (20%), HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z.,  & MRKVIČKA, T. (2016) Social aspects of dyslexia: A case of 

transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options. New York: Nova Science 

Publishers, Inc., s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6.  

BRABCOVÁ, D., ZÁRUBOVÁ, J., KOHOUT, J., JOŠT, J. (20%), & KRŠEK, P. (2015)  Effect of learning disabilities on academic 

self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, roč. 45-46, č. 

říjen 2015, s. 120-128.  

JOŠT, J. (15%), THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., & PETRÁŠKOVÁ, V. School 

Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth (2017). In Roberta V. Nata (Ed), Progress in 
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Education. Nova Science Publishers, Inc., New York 2017. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: ISBN 978-

1-53612-502-3; ISSN: 1535-4806, s. 147-167. 

JOŠT, J. (25%), HAVLISOVÁ, H., ZEMKOVÁ, L., & BÍLKOVÁ, Z. Morphological versus Phonological Awareness in Czech 

Readers: A Case of Transparent Orthography. In Christine Hansen (Ed.), The Linguistics of Vocabulary. Nova Science 

Publishers, Inc., New York 2018. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: ISBN 978-1-53613-861-0, s. 45-72.  

JOŠT, J. (25%), HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., & ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Adolescents with persistent history of maltreatment fail 

in antisaccadic task (2018). Journ Child Adol Trauma, 11(2), 163-171. https://doi.org/10.1007/s40653-017-0195-3. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

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

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

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

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

   

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

Inkluzivní didaktika (seminář, 50%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od září 2013 odborný asistent v ateliéru arteterapie JU v ČB (souběžně s KPE) – vyučované předměty: psychologie umění, 

základy arteterapeutické metodiky, autobiografická tvorba a její interpretace, výcvik v analýze výtvarného díla, praktický 

výcvik v projektivní arte skupině. 

Od září 2009 odborný asistent na katedře pedagogiky a psychologie JU v ČB – vyučované předměty: obecná didaktika, 

pedagogická a sociální komunikace, vývoj výtvarného projevu, poruchy chování, problémová a projektová metoda na ZŠ, 

praktikum didaktiky ZŠ. 

2005–2009 Učitel českého jazyka, dějepisu a společenskovědních předmětů (Rv, Ssv, Vo) na 2. st. ZŠ Český Krumlov, 

Plešivec. Od září 2006 do června 2009 činný ve funkci školního metodika prevence. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 11 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
   

   

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

se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací celkem: 8 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 5 
 
JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., 
BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L. (6%), BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., & 
KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-
87204-66-5. 
ŽLÁBKOVÁ, I., & KRNINSKÝ, L (50%). Pohled studentů učitelství na reflektivní a transmisivní přístup k učení. ACORát, 
Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19–27. 
KRNINSKÝ, L., (50%) & ŠIMEROVÁ, K. Výukový projekt pro žáky ZŠ zaměřený na prevenci sociálněpatologických jevů. In 
Procházka, M., Vítečková, M., Najmonová, M. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním 
a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, s. 189–205.  
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ŽLÁBKOVÁ, I., & KRNINSKÝ, L. (50%) Zkušenost v procesu učení studentů učitelství. ACORát, Časopis pro teorii a praxi 
osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 3, č. 1, s. 19–26. 

VANĚČKOVÁ, O., KRNINSKÝ, L. (33%), & VÁCHOVÁ, M. (2017). Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích učitelů. In 

M. Procházka, M. Vítečková, & I. Žlábková (Eds.), Škola a její lidé na křižovatkách. (s. 195–212). Brno: Česká pedagogická 

společnost. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

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

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

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

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

   

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

Seminář k rozvoji profesní identity (přednášky, semináře, 50%)  

Psychologie v praxi střední školy (semináře, 20%) 

Seminář aplikované pedagogiky a psychologie (semináře, 25%)  

Pedagogicko psychologická učitelská praxe (vedení praxe, 50%) 

Seminář k reflexi pedagogicko psychologické učitelské praxi (semináře, 33%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 2013 odborný asistent na PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 3 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
9 0 47 

   

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

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací celkem: 68 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 48 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

KUČERA, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting. In Chernov Y. & 

Nauer M.A. (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli. ISBN 

9783746720388. 

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

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

approaches]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. 
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Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 19–30). České 

Budějovice (CZ): PF JU. 

KUČERA, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém výzkumu 

[Self-report and other report questionnaires in psychological research]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, 

V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační 

psycholingvistická analýza českého textu (pp. 31–42). České Budějovice (CZ): PF JU. 

KUČERA, D. (50%), & HAVIGEROVÁ, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application in 

psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), pp. 61–72. ISSN 1338-2144. 

KUČERA, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC SGEM 

(Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Science & 

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

Působení v zahraničí 

2016: Výzkumná stáž v rámci CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme 

"School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices" 

(NF-CZ07-INP-5-4342015); Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

Jméno a příjmení Marie Najmonová Tituly Mgr. 

Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp rozsah 40 do kdy 0821 

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

   

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

Pedagogicko-psychologická diagnostika, (seminář, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

dokončené magisterské studium na FF UK v Praze (obor Pedagogika), 2002 

od r. 2013 doktorské studium na PFJU (obor Pedagogická psychologie), státní doktorská zkouška 2018 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

učitel na SOŠ, ZŠ 1. a 2. st., ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování 
odborný asistent na VSCI (Vysoká škola Cevro Institut) 
od r. 2013 asistent na PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 4  

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 

 
  

   

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

se k zabezpečovaným předmětům  

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

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

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (33%) (2018). Analýza pedagogických situací jako cesta k 

utváření kompetencí začínajícího učitele. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, INTED 2018 

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

HUSKOVÁ, S., NAJMONOVÁ, M. (20%), VÍTEČKOVÁ, M., & PROCHÁZKA, M. (2018). Faktory psychosociálního klimatu 

školní třídy na 2. stupni základní školy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, INTED 2018 

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

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. NAJMONOVÁ, M. (25%), & ŠTECHOVÁ, I. (2018). Kázeň žáků jako pedagogický 

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

and Responsibility in Education 2018, s. 416 -424. Praha: ČZU.  
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HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J.,  KUSÁ, O., LUKAS, J. & NAJMONOVÁ, M. (20%) (2016). Inkluzivní vzdělávání 

v pregraduální přípravě učitelů. Brno: LLP. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

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

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

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

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

   

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

Seminář k rozvoji profesní identity (přednášející, semináře, 50%) 

Psychologie v praxi pro střední školy (semináře, 20%) 

Seminář aplikované pedagogiky a psychologie (semináře, 25%) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011-dosud: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 14 

 

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

Pedagogická psychologie 2019 PF JU WOS Scopus ostatní 

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

   

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

se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací celkem: 28 

z toho 1 kniha, 8 kapitol v knize, 9 článků v periodiku, 10 článků ve sborníku 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 21 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 

NOHAVOVÁ, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., 

Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8768-2. 

NOHAVOVÁ, A. (50%), & MIKULOVÁ, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, 
et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-
8768-2. 
NOHAVOVÁ, A. (50%), & MAREŠ, J. (2016). Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České republice. 
E-psychologie, 10(4), 81-84. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-zp.pdf. O aktivitách informuje i 
EFPTA na svých stránkách zde: http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7 
CHRZ, V., NOHAVOVÁ, A. (33%),& SLAVÍK, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální 
výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), 21–46. ISSN 1803-7437.  
PREISS, M., KLEIN, H. A., LEVENBURG, N. M., & NOHAVOVA, A. (33%) (2013). A Cross-Country Evaluation of Cheating in 
Academia – A Comparison of Data from the US and the Czech Republic. Journal of Academic Ethics, 11(2), 157–167. ISSN 
1570-1727. DOI 10.1007/s10805-013-9179-6 

http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-zp.pdf
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Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

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

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

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

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

   

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

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

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1988 – 2017 – odborný asistent na katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích 
2017 - dosud: docent na katedře matematiky PF JU v Českých Budějovicích 
2014 – 2018: předsedkyně AS PF JU v Českých Budějovicích 
2014 – 2017: Členka AS JU v Českých Budějovicích a členka Ekonomické komise AS JU v Českých Budějovicích 
2010 – dosud: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání 
akreditace (poskytovatel zkoušek: Studio D – akustika s.r.o.)  
březen 2007 – září 2010: proděkanka pro rozvoj PF JU v Českých Budějovicích 
2007, 2010: nezávislý posuzovatel Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Praha 6- Řepy 
pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání akreditace 
2004 – 2009: konzultant pro zpracování statistických expertíz pro zkoušení způsobilosti konané za účelem získání 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

Teorie vzdělávání ve fyzice) 

Garant studijního programu Psychologie 

Členství v habilitačních a jmenovacích  komisích - 9  

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

Ekonomika a management 2017 EF JU WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
23 40 60 

   

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

se k zabezpečovaným předmětům  

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

BINTEROVÁ, H., HAŠEK, R., KARVÁNKOVÁ, P., PECH, P., PETRÁŠKOVÁ, V. (25%) (2016). Klíčové kompetence a 

mezipředmětové vztahy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 147 s.  

 
BINTEROVÁ, H., HAŠEK, R., PECH, P. A PETRÁŠKOVÁ, V. (25%) (2015). Klíčové kompetence v badatelsky orientované 
výuce matematiky , Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1. vydání, 100 stran.  
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JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BRABCOVÁ, D., PETRÁŠKOVÁ, V. (25%) (2015). Subdeprivace a její obraz ve školním 
vývoji dítěte. Pedagogicko – psychologická diagnostika. Praha: EDUKO, s.r.o.  
 

BINTEROVÁ, H., PETRÁŠKOVÁ, V. (33%), KOMÍNKOVÁ, O. (2014). The CLIL Method Versus Pupils` Results in Solving 

Mathematical Word Probelms. The New Educational Review 38(4), pp 238 – 249 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

Jméno a příjmení Miroslav Procházka Tituly PhDr., Ph.D. 

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

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

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

   

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

Pedagogika střední školy (přednášky, semináře, 20%)  

Pedagogicko-psychologická diagnostika (semináře, 20%) 

Seminář aplikované pedagogiky a psychologie (semináře, 25%) 

Pedagogicko-psychologická učitelská praxe (vedení praxe, 50%) 

Reflektivní seminář k pedagogicko-psychologické učitelské praxi (semináře, 33%) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 244  

Počet vedených obhájených diplomových prací: 42  

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
1 1 31 

   

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

se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací celkem: 54 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 37 (2 monografie, 5 kapitol v monografii, 9 článků v odborných 
časopisech, 37 příspěvků ve sbornících (z toho 3 WoS) 
 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations as a way of 

formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  INTED2018 Proceedings. 

Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2018, s. 4384-4391. ISBN 978-84-697-

9480-7. 

PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) Role of school 

in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel 

Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 

2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 
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PROCHÁZKA, M. Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a postgraduální přípravy studentů 

učitelství. In: DANIELOVÁ L., HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., JANDERKOVÁ, D., KAMANOVÁ, L., VYLEŤAL, P. (editoři) Rozvoj 

kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 304 s. 

ISBN 978-80-7509-256-4. 

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

school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák,  Proceedings of the 14th International Conference 

Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, s. 337-346. ISBN 978-80-213-

2762-7. ISSN 2336-744X. 

PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) Role of school 

in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel 

Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, s. 

3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 

Další publikace k zajišťovaným předmětům  

 Seminář aplikované pedagogiky a psychologie 

PROCHÁZKA, M. (2017)  Proměny spolupráce rodiny a školy. In Bakošová,  Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí 

a mládeže. Pedagogika na križovatke nových výziev: konvergencie tradícií a inovátorstva vo výchove a vzdelávaní 

smerujúce ku kvalitnému životu detí a mládeže v reálnom svete. Bratislava: Slovenská pedagogická spoločnosť při SAV, 

Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2017, s. 139-146. ISBN 978-80-223-4353-4. 

PROCHÁZKA, M. (2017)  Role školy v souvislosti s řešením prevence kázeňských problémů z pohledu začínajících učitelů a 

sociálních pedagogů. In Hroncová, , Emmerová,  Socialia 2017 Participácia sociálnych pedagogov a iných pomáhajúcich 

profesií na prevencii a riešení sociálnopatologicých javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 ? Súčasný stav, 

problémy a priority. Banská Bystrica: Belianum, Univerzita Máteje Bela, Banská Bystrica, 2017, s. 49-52. ISBN 978-80-557-

1331-1. 

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (25%), NAJMONOVÁ, M., & ŠTĚCHOVÁ, I. (2018) Behaviour and discipline in schools as 

an educational problem from the viewpoint of student teachers. In Fejfat,  Proceedings of the 15th International 

Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, s. 416-424. 

ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X. 

 Pedagogicko-psychologická učitelská praxe a Reflektivní seminář k praxi 

ŽLÁBKOVÁ, I., M. PROCHÁZKA (34%) & M. VÍTEČKOVÁ (2016). Inovace pedagogických praxí na PF JU v Českých 

Budějovicích. In: ŠVEC, V., K. LOJDOVÁ & B. PRAVDOVÁ. Sborník z konference Učitelské praxe – současné poznatky a 

perspektivy. Brno: Masarykova univerzita. s. 52–58. ISBN 978-80-210-8274-8 

Působení v zahraničí 

Universytet Lodzki – katedra pedagogiky, Lodz, Polsko, 1 měsíc, březen 2019 

Akademia Techniczno Humanistyczna, Bilesko Biala, Polsko, 1 měsíc, září 2018 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

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

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

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

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

   

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

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

Údaje o vzdělání na VŠ  

Pedagogická psychologie, UK v Praze, prof. 2009 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985 – dosud, PF JU, vedoucí katedry, proděkan 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

Teorie vzdělávání ve fyzice) 

Garant studijního programu Psychologie 

Členství v habilitačních a jmenovacích  komisích - 9  

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

Obecná psychologie 1997 MU v Brně WOS Scopus ostatní 

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

Pedagogická psychologie 2009 UK v Praze 

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

se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací za posledních 5 let:  

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

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

STUCHLÍKOVÁ, I. (50%), & MAZEHÓOVÁ, Y. Osobní cíle jako motivační fenomén. Československá psychologie, 2014, roč. 
58, č. 5, s. 471-484.  
 
STUCHLÍKOVÁ, I., & JANÍK, T. (Eds.) (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita 
v Brně.    
 
HEINZ, J., ENGHAG, M., STUCHLÍKOVÁ, I. (16%), CAKMAKCI, G., PELEG, R., & BARAM-TSABARI, A. Impact of initiatives to 
implement science inquiry: a comparative study of the Turkish, Israeli, Swedish and Czech science education systems. 
Cultural Studies of Science Education, 2016, roč. 2016, č. July 2016, s. 1-32.  
LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A.,GROB,R, HOLMEIER, M., MONTPIED, P.,  MOULIN, M., PETR, J., 
ROKOS, L., STUCHLIKOVA, I. (7%), TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O. & ZLABKOVA, I. (2018). Students’ perspectives on 
Peer Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International Publishing. 
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EVANS, R.,  CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A.  BIRCH JENSEN, S.,NIELSEN, J.A. STUCHLÍKOVÁ, I. (11%), TIDEMAND, 
S. & ZLABKOVA, I. (2018). Teacher Perspectives About Using Formative Assessment (227-248). In J. Dolin, R. Evans (Eds.), 
Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International Publishing. 

Působení v zahraničí 

2000  J. W. Goethe Universität Frankfurt – zpracování společného výzkumu v oblasti hněvu a úzkosti  

2007 University of Minnesota, Fulbright Scholar 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

Jméno a příjmení Iva Žlábková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

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

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

   

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

Pedagogika střední školy (přednášky, semináře, 20%)  

Seminář aplikované pedagogiky a psychologie (semináře, 25%) 

Inkluzivní didaktika (semináře, 50%) 

Seminář k pedagogicko psychologické učitelské praxi (semináře, 33%) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

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

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 23 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 6 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
   

   

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

se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací celkem: 31 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 18 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
 
NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I. (20%), & BUREŠ, J. How do we understand each other when 

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

Efficienty and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 440–447. ISBN 

978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X. 

LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A.,GROB,R, HOLMEIER, M., MONTPIED, P.,  MOULIN, M., PETR, J., 

ROKOS, L., STUCHLIKOVA, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O. & ZLABKOVA, I. (7%) (2018). Students’ perspectives on 

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

EVANS, R.,  CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A.  BIRCH JENSEN, S.,NIELSEN, J.A. STUCHLÍKOVÁ, I., TIDEMAND, S. & 
ZLABKOVA, I. (11%) (2018). Teacher Perspectives About Using Formative Assessment (227-248). In J. Dolin, R. Evans 
(Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International Publishing. 
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HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., & ŽLÁBKOVÁ, I. (33%) Formative peer assessment in inquiry based mathematics 

education (a case study). In Novotná, Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15. 

Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 146–155. ISBN 978-80-7290-833-2. 

ŽLÁBKOVÁ, I. (50%), & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, Kasperová, Pánková, 

Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 68–78. ISBN 978-80-

7494-152-8. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Charakteristika specializace Náboženství a etika 

 

Studijní plán a návrh témat prací 

Charakteristika tvůrčí činnosti 

Předměty studijního plánu 

Personální zabezpečení 
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Studijní plány a návrh témat prací specializace Náboženství a etika 

Označení studijního plánu Náboženství a etika 

Povinné předměty 
Název předmětu  Rozsah  způsob  ověř.  počet kred.  vyučující  dop. 

roč./sem.  
profil. základ  

Liturgika pro učitelství 
SŠ 

28p+0s zp. 4 prof. Martin 
Weis, Th.D. 

(80%) 
Michaela 
Vlčková, 

Th.D. (20%) 

1/ZS ZT 

Speciální teologická 
etika  

28p+0s zk. 5 doc. Jindřich 
Šrajer, dr. 

theol. 

1/ZS ZT 

České církevní dějiny 
základní 

48p+0s zk. 4 prof. Martin 
Weis, Th.D. 

1/LS ZT 

Koncepce etické 
výchovy 
 

14p+14s zp. 4 Zuzana 
Svobodová, 

Ph.D. 

1/ZS PZ 

Etika ctností 28p+0s zp. 5 doc. Tomáš 
Machula, 

Th.D., Ph.D. 

2/LS ZT 

Oborová didaktika 

Didaktika náboženské 
výchovy 

14p+14c zp. 5 Tomáš Cyril 
Havel, Dr. 

theol. 

1/ZS PZ 

Didaktika etické výchovy 14p+14c zp. 5 Zuzana 
Svobodová, 

Ph.D. 

2/ZS PZ 

 

Průběžná pedagogická 
praxe – Náboženství a 
etika 

0p+28s zp. 3 Mgr. 
Magdalena 
Ehrlichová 

1/LS  

Souvislá pedagogická 
praxe – Náboženství a 
etika  

4 týdny zp. 3 Mgr. 
Magdalena 
Ehrlichová 

2/ZS  

Příprava závěrečné práce 

Diplomová práce I. konzultace zp. 9 Vedoucí DP 1/LS PZ 

Diplomová práce II. konzultace zp. 9 Vedoucí DP 2/ZS PZ 

Součásti státní závěrečné zkoušky a 
jejich obsah 

 

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce, je-li zadána v rámci této 
specializace.  
 
Oborová státní závěrečná zkouška je ústní a souborná. Je založena na ověření znalostí ze základních oblastí 
teologie a etiky a na ověření schopnosti jejich úzkého propojení s didaktikou a metodikou výuky náboženství 
a etiky na SŠ. Z teologie se soustřeďuje na liturgiku a české církevní dějiny s ohledem na dogmatiku a biblistiku 
(jejichž znalost student získal během předchozího bakalářského studia), na vybrané aspekty etiky v propojení 
s obecnými úvodními předměty (jejichž znalost student získal též během předchozího studia).  
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Další studijní povinnosti  

 

Návrh témat kvalifikačních prací 
a témata obhájených prací 

 

Obhájené diplomové práce (dosavadní obor Učitelství náboženství a etiky pro střední školy a příbuzná témata 
z jiných oborů): 
 
Proces rozhodování v etickém kontextu jako výchovný úkol u žáků 8. a 9. tříd 
Hra a výchova 
Víra a výchova v křesťanské rodině 
Hra ve waldorfské mateřské škole, Nerudova 53, Č. Budějovice  
Etická výchova pro starší školní věk a výzkum v okrese Tábor 
Etická výchova a její východiska ve srovnání s praxí etické výchovy v Slovenské a České republice  
Programy etické výchovy pro starší školní věk v České republice 
Náboženská dimenze člověka - možnosti a způsoby rozvoje. Duchovní služba v Armádě České republiky 
Svoboda jako cíl výchovy 
Pojetí svobody ve výchově v dílech J. A. Komenského 
Dialog ve výchově 
Křesťanská tematika v díle Jaroslava Durycha 
Fenomény filosofie výchovy - edukace 
Existencialismus a jeho pojetí člověka 
Filosofická reflexe pedagogického vlivu digitálních a informačních technologií se zvláštním zřetelem na 
fenomén tzv. digitální demence 
Kultivace lidství jako úkol výchovy 
 
Obhájené práce jsou dostupné na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html  
 
Návrhy dalších témat diplomových prací:  
Možnosti etické výchovy ve skautském prostředí 
Návrh vizualizace podobenství o jeskyni z hlediska potřeb edukace filozofických disciplín 
Didaktika etické výchovy a literární vzdělávání (projekt Filosofie v literatuře) 
Didaktika náboženské výchovy v Evropské škole 
Metody náboženské výchovy v českých školách v zahraničí 
Umělecké dílo v didaktice náboženské výchovy  
Výuka religionistiky na církevních a státních gymnáziích 
Didaktická práce s charitativními a prosociálními tématy v náboženské edukaci 
Rozdíly a shody v konceptu výuky náboženské výchovy na církevních školách v Čechách a na Moravě 
Metody práce s biblickými příběhy ve školní výuce náboženství  
Rozvoj křesťanské spirituality adolescentů skrze imaginaci a tvůrčí umění 
 

Návrh témat rigorózních prací 
a témata obhájených prací 

 

 

Součásti státní rigorózní zkoušky a 
jejich obsah 

 

 

 
  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Liturgika pro učitelství SŠ 

Typ předmětu povinný (ZT) dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s kreditů 4 

Prerekvizita  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní pohovor ověřující jak orientaci studenta v tématice předmětu, tak také jeho reflexi nad jednotlivými 
tématy.  

Garant předmětu prof. Martin Weis, Th.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 80% 

Vyučující 

prof. Martin Weis, Th.D. (80 % - hlavní obsah předmětu, dějinný přehled)  
Michaela Vlčková, Th.D. (20 % - jednotlivé vstupy týkající se teologických aspektů liturgie) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout studentovi prohlubující informace z dějin liturgiky se zřetelem na budoucí využití 
při výuce předmětu náboženství. Student bude na základě přednášek jednotlivá témata z dějin liturgiky vidět 
z různých stran. Student tak bude tak seznámen skrze dějiny liturgiky zejména s rituály, které v minulosti 
doprovázely a stále doprovází život nejenom život křesťana, nýbrž celou společnost.  
Předmět pokrývá tematické okruhy:  
1. Podstata a význam liturgie 
2. Dějiny liturgie 

období počátků,  
křesťanská liturgie ve 4. – 6. století 
Západní liturgie ve středověku 
liturgie mezi Tridentským a Druhým vatikánským koncilem  
liturgie po Druhém vatikánském koncilu 

3. Význam svátostí v celku i jednotlivě pro život křesťana 
4. Liturgický čas – historický vývoj a struktura liturgického (církevního) roku  
5. Svátky svatých – historický vývoj kalendáře a vývoj procesu kanonizace 
6. Křesťanské kostely v minulosti a současnosti - historický vývoj stavby a mobiliáře  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  

 ADAM, A. Liturgika: křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-968-3. 
Doporučená literatura: 

 KOPEČEK, P. Liturgické hnutí v českých zemích a pokoncilní reforma. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), 2016. ISBN 978-80-7325-419-3. 

 BUGEL, W. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
2015. Colloquium liturgicum. ISBN 978-80-244-4855-8. 

 BUGEL, W. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
2013. ISBN 978-80-244-3822-1. 

 AUGE, M. Liturgia: dejiny, slávenie, teológia, spiritualita. Praha: Paulínky, 2011. ISBN 978-80-7450-014-5. 

 TAFT, R. F. Život z liturgie: tradice Východu i Západu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008. Prameny 
spirituality. ISBN 978-80-86715-95-7. 

 IĽKO, M. Úvod do liturgie. Prešov: Prešovská univerzita, 2005. ISBN 80-8068-376-X. 

 SCHMITT, J.-C.; BOSÁKOVÁ, L.; SYSALOVÁ, V.; DOLEŽALOVÁ, P. Svět středověkých gest. Praha: Vyšehrad, 
2004. Kulturní historie [Vyšehrad, edice]. ISBN 80-7021-729-4. 

 RICHTER K.; SOKOL, J.; BASTL, O. Liturgie a život: smysl liturgie : mše : církevní svátky : svátostná znamení. 
Vyd. 2., rozšíř. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-575-5.  
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Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální teologická etika 

Typ předmětu povinný (ZT) dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s kreditů 5 

Prerekvizita  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní 

Garant předmětu doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 100 % 

Vyučující 

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je uvést studenty do hlavních témat speciální teologické etiky a jejich základních filosofických 
a teologických předpokladů. Cílem je aplikace poznatků z Všeobecné teologické etiky a z Filosofické etiky 
(z předchozího bakalářského studia) na konkrétní a aktuální otázky.  
 
Obsah:  

 Uctívání Boha  

 Pravda a pravdivost  

 Povaha a význam lidské sexuality  

 Integrace sexuality a povolání k čistotě  

 Regulace porodnosti  

 Potrat  

 Eutanázie 

 Genová technika  

 Transplantace orgánů  

 Výzkum na embryích  

 Morální status lidského embrya  

 Kvalita života, posvátnost života  

 Lidská práva  

 Environmentální etika  

 Bioetické principy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  

 NĚMECKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Život z víry. České Budějovice 2005.  
Doporučená literatura (k jednotlivým tématům): 

 ANZENBACHER, A. Úvod do etiky, Praha: Zvon, 1994.  

 ARIES, P. Dějiny smrti [I. Dějiny ležících], Praha: Argo, 2000.  

 ARIES, P. Dějiny smrti [II. Zdivočelá smrt], Praha: Argo, 2000.  

 HÄRING, B. Frei in Christus. Freiburg 1989. 

 HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000. 

 JAN PAVEL II. Evangelium vitae, Praha: Zvon 1995 

 KLÖCKER, M.; TWORUSCHKA, M.; TWORUSCHKA, U. Wörterbuch Ethik der Weltreligionen, Die wichtigsten 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Gütersloher: Gütersloher Verl.-Haus, 1995, s. 180–204. 

 LINVILLE, D. M. Je vše dovoleno? Morální hodnoty ve světě bez Boha, Praha: Návrat domů, 2003.   

 MUNZAROVÁ, M. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. [Díl I.] Smrt a umírání. Brno: Masarykova univerzita, 
2002.  

 OVEČKA, L. Oblouk vývoje církevní nauky o homosexualitě a homosexuálním jednání od roku 1975 do 
2005. In: VYBÍRAL, J. Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. Brno: CDK 2008, s. 
105–118. 

 POWELL, J. Proč žít, proč umírat? Zápas o živou víru v odlidštělém světě, Praha: Zvon, 2005. 
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 ROTTER, H.; WIRT, G. (ed.). Neues Lexikon der christlichen Moral, Innsbruck. 1990. 

 ROTTER, H. Osoba a etika. Brno: CDK, 1997, s. 11. 

 ŠRAJER, J. Teologická etika a česká přítomnost in: Teologické texty  1/2002, s. 46-54. 

 ŠRAJER, J. Plodnost v kontextu starozákonního manželství in: Teologické texty 5/2001, s. 184n.  

 ŠRAJER, J. Význam plodnosti v manželství Nového zákona in: Studia Theologica, Olomouc 3/2002, s. 31–
36.  

 ŠRAJER, J. Nové pojetí manželství in: Teologické texty, Praha 1/2003, s. 17-19. 

 ŠRAJER, J. Eutanazie – pomoc v utrpení? in Přítel/Przyjaciel, Časopis Slezské církve evangelické a.v., Květen 
2009, s. 5-7.  

 VIRT, G. Žít až do konce. Etika umírání, smrti a eutanazie. Praha: Vyšehrad, 2000. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu České církevní dějiny základní 

Typ předmětu povinný (ZT) dop. ročník / 
semestr 

1/LS 

Rozsah studijního předmětu 48p+0s kreditů 4 

Prerekvizita  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Znalosti a orientace v problematice se ověřují ústním pohovorem, ve kterém student osvědčí jak orientaci 
v tématice předmětu, tak také vlastní reflexi nad jednotlivými tématy.  

Garant předmětu prof. Martin Weis, Th.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 100% 

Vyučující 

prof. Martin Weis, Th.D., přednášející 100% 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v českých církevních dějinách od počátků do 20. 
století a prohloubit jeho zájem o národní historii a její návaznost na dějiny církve. Student bude v rámci výuky 
jednotlivé události – včetně osob v nich zúčastněných – vidět z různých stran, protože nic není ani zcela bílé ani 
zcela černé. Což se týká i dějin křesťanství v naší vlasti. Student bude tak seznámen jak s klady a nesporným 
přínosem křesťanství pro náš národ a naši zem, tak i se zápory, omyly a nedostatky, což mu umožní pochopit 
současné animozity vůči křesťanským církvím v současnosti. Studenti si v rámci předmětu osvojí či upevní tyto 
odborné znalosti a dovednosti: 
• Student si osvojí základní znalosti z českých církevních dějin v kontextu dějin obecných a to od počátků do 20. 
století. 
• Student si v rámci studia českých církevních dějin osvojí na základě zkušenostního přístupu dovednost 
intepretace církevních dějin v kontextu dějin obecných a naučí se rozpoznat trvalé hodnoty společenské, 
kulturní a náboženské dimenze lidského života.  
Předmět tematicky pokrývá tyto okruhy: 
Počátky křesťanství na území Čech do Velké Moravy a světci na úsvitu českých dějin 
Založení a počátky biskupství v Praze, vývoj církevní správy a řeholní život v Čechách do doby Karla IV. 
Historický rámec českých církevních dějin od posledních Přemyslovců do konce 14. století  
„Zlatá doba“ křesťanství za vlády Karla IV. 
Mistr Jan Hus a jeho doba a období husitské revoluce 
Období rekatolizace Čech a Moravy do stavovského povstání, stavovské povstání a jeho důsledky a období 
rekatolizace po stavovském povstání 
Světla a stíny doby barokní a josefinismu 
Proměny vztahů mezi církví a habsbursko-lotrinskou dynastií 
Katolická církev v naší vlasti v prvé polovině 20. století 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  

 WEIS, M., Historie učitelka života. Tišnov: Sursum 2014 

 ZLÁMAL, B., Příručka českých církevních dějin IV: Doba husitská, českobratrská a protestantská a doba 
rekatolizace, Olomouc: MCM, 2006.  

 ZLÁMAL, B., Příručka českých církevních dějin V: Doba barokní katolicity a doba osvícenská, Olomouc: 
MCM, 2006.  

 ZLÁMAL, B., Příručka českých církevních dějin VI: Doba probuzeneckého katolicismu, Olomouc: MCM, 
2006 

 ZLÁMAL, B., Příručka českých církevních dějin VII: Doba československého katolicismu, Olomouc: 
MCM, 2006. Místo knih Zlámala možno použít knihu KADLEC, J., Přehled českých církevních dějin 2, 
Řím: Křesťanská akademie 1987.  

Doporučená literatura: 

 BUBEN, M. M., Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, Praha: Logic, 2000. 

 BUBEN, M., Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích. Praha: Libri (všechny dostupné díly 
věnované jednotlivým řádům a kongregacím). 
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 COULOMBE, CH. A., Náměstkové Kristovi: životopisy papežů, Praha: BB/art. s.r.o., 2004.  

 ČORNEJ P. - KUČERA J. P. et al., Evropa králů a císařů, Praha: Ivo Železný, 2005.  

 FIALA, Z., Předhusitské Čechy, Praha: Svoboda, 1968. 

 FIALA, Z., Přemyslovské Čechy, Praha: Svoboda, 1975.  

 FRANZEN, A., Malé dějiny církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.  

 GOFF, J. Le - SCHMITT, J. C., Encyklopedie středověku, Praha: Vyšehrad, 2002. 

 KADLEC, J., Přehled českých církevních dějin 1, Řím: Křesťanská akademie 1987.  

 Kosmova kronika česká. Praha: Paseka 2005 

 PEKAŘ, J. O smyslu českých dějin, Praha: Rozmluvy 1990. 

 PLANNER, F., Obrazy z dějin Církve, Řím: Křesťanská akademie, 1995.  

 POLC, J., Česká církev v dějinách, Praha: KTF UK, 1999  

 SPĚVÁČEK, J., Král diplomat, Praha: Panorama 1982.  

 SPĚVÁČEK, J., Karel IV., Praha: Svoboda, 1979.  

 SPĚVÁČEK, J., Václav IV., Praha: Svoboda, 1986 

 TUREK, R., Čechy v raném středověku, Praha: Vyšehrad, 1982 

 WEIS, M., Meč ve službách kříže: Svatá země cílem kruciát, Prešov: GTF PU, 2012. 

 WEIS, M., Svaté královny: fides – caritas – martyrium. Prešov: GTF PU, 2013 

 WOODS, T. E., Jak katolická církev budovala západní civilizaci, Praha: Res Claritatis, 2008. 

 KADLEC, J., Přehled českých církevních dějin 2, Řím: Křesťanská akademie 1987.  

 KADLEC, J., Katoličtí exulanti doby husitské, Praha: Zvon, 1990.  

 KAVKA, F. – PETRÁŇ, J. (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48-1622, Praha: Karolinum 1995.  

 KEJŘ, J., Husův proces, Praha: Vyšehrad, 2000 

 KEJŘ, J., Husitský právník M. Jan z Jesenice, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 

 KEJŘ, J. Jan Hus známý i neznámý, Praha: Karolinum, 2009. 

 KRCHŇÁK, J., Čechové na basilejském sněmu, Řím: Křesťanská akademie, 1967.  

 LÁŠEK, J. B. (ed.), Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Praha: HTF UK, 1995  

 MOLNÁR, A., Na rozhraní věků: cesty reformace, Praha: Vyšehrad, 1985  

 PÁNEK, J. – POLÍVKA, M (eds.): Jan Hus ve Vatikánu. Praha: Historický ústav AV ČR: 2000. 

 WEIS, M., Meč ve službách kříže: Proti pohanům a kacířům, Prešov: GTF PU, 2013. 
Další studijní pomůcky: 

 WEIS, M. Církev a věda: 12 dílů vzdělávacího cyklu. CD. Brno: Rádio Proglas ve spolupráci s Teologickou 
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2013. 

 WEIS, M. Církev a válka: 15 dílů vzdělávacího cyklu. CD. Brno: Rádio Proglas ve spolupráci s Teologickou 
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2012. 

 WEIS, M., Církevní dějiny v zrcadle času II: 14 dílů vzdělávacího cyklu. CD. Brno: Rádio Proglas ve 
spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014. 

 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Koncepce etické výchovy 

Typ předmětu povinný (PZ) dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 4 

Prerekvizita  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná práce 

Garant předmětu Zuzana Svobodová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Zuzana Svobodová, Ph.D., 100% 

Stručná anotace předmětu 

Předmět Koncepce etické výchovy se zabývá předpoklady etické výchovy, klade otázky po její úloze v rozvoji 
osobnosti, a to včetně dimenze nadindividuální. Reflexe základů etické výchovy umožní studentům seznámit 
se s různými pojetími etické výchovy a rozkrýt jejich myšlenkové založení. Jde o filosofickou průpravu se 
zvláštním zaměřením na rozmanité oblasti etické výchovy. Schopnost realizace vlastní promyšlené koncepce 
etické výchovy pak student prokáže v navazujícím předmětu Didaktika etické výchovy. 
  
Obsah předmětu:  
Definice etické výchovy 
Základní charakteristiky etické výchovy 
Metody etické výchovy 
Filosofické koncepce v etické výchově - historicko-srovnávací pohled 
Současná etická výchova v Evropě 
Etická výchova v ČR 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  

 SVOBODOVÁ, Z. K etické výchově. Praha, 2011. ISBN 978-80-905117-0-5. 

 SVOBDOVÁ, Z. Vývoj a stav vzdělávání v etice v České republice v komparaci se Spolkovou republikou 
Německo, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska – možnosti rozvoje výchovy a vzdělávání 
v oblasti etiky, in: MILFAIT, R., SVOBODOVÁ, Z. Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická 
reiterace lidských práv: Příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a k interkulturnímu porozumění 
hodnotám. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. ISBN 978-80-88018-11-7. 

Doporučená literatura:  

 ČAPEK, R. a kol. Dialogy ve výchově. Hradec Králové. Gaudeamus., 2005. ISBN 80-7041-931-8. 

 DERRIDA, J. Síla zákona: „mystický základ autority“. Praha: Oikúmené, 2002. ISBN 80-7298-049-1. 

 DERRIDA, J. Víra a vědění. Praha: Mladá Fronta, 2003. ISBN 80-204-1074-0. 

 HARTMANN, N. Struktura etického fenoménu. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0970-1. 

 JANKÉLÉVITCH, V. Odpuštění. Praha. Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0551-8. 

 JONAS, H. Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Praha: Oikumené, 1997. 

 KÜNG, H. Světový étos: Projekt. Zlín: Archa, 1992. ISBN 80-900249-4-7. 

 PALOUŠ, R. Totalismus a holismus. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-281-8. 

 PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. ISV: Praha, 2001,ISBN 80-85866-64-1. 

 PEŠKOVÁ, J.; SCHÜCKOVÁ, L. Já, člověk. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-21766-4. 

 PIŤHA, P. Výchova, naděje společnosti. Praha: Poustevník, 2006. ISBN 80-86610-18-7. 

 RICOEUR, P. Život, pravda, symbol. Praha 1993. ISBN 80-85241-32-3. 

 SEMRÁDOVÁ, I. Úvod do etiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. ISBN 80-7041-758-7. 

 SOKOL, J. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004. 

 SVOBODOVÁ, Z. Nelhostejnost: Črty k (ne)náboženské výchově. Praha: Malvern, 1995. ISBN 80-86702-07-
3. 
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 An Invitation to Philosophizing: On the Challenges of Philosophy of Education Instruction in B.Ed. 
Programs (STEEL, Sean) 

 Virtue and the City (KRAUSE, Paul) 
K předmětu se váže studijní opora v Moodlu (https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=3288)  

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://voegelinview.com/an-invitation-to-philosophizing-on-the-challenges-of-philosophy-of-education-instruction-in-b-ed-programs/?fbclid=IwAR1aBYxvfHWabk_nLxySzSjd59jJP0OpfJneJBDfj47PO0xPgHkLM42UNWc
https://voegelinview.com/an-invitation-to-philosophizing-on-the-challenges-of-philosophy-of-education-instruction-in-b-ed-programs/?fbclid=IwAR1aBYxvfHWabk_nLxySzSjd59jJP0OpfJneJBDfj47PO0xPgHkLM42UNWc
https://voegelinview.com/virtue-and-the-city/
https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=3288
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Etika ctností  

Typ předmětu Povinný (ZT) doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet 

Garant předmětu doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, 100% 

Vyučující 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

Stručná anotace předmětu 

Obsah předmětu: 
 
1. Pojem ctnosti  
2. Etika ctnosti a jiné typy etických východisek 
3. Ctnosti v mýtech a eposech 
4. Platón a Aristotelés o ctnosti 
5. Rozumové ctnosti 
6. Koncepce kardinálních ctností 
7. Vrocené sklony a získané ctnosti 
8. Středová pozice morální ctnosti 
9. Prozíravost (fronésis, prudentia) 
10. Statečnost 
11. Uměřenost  
12. Spravedlnost  
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 

 KUNA, M. Úvod do etiky cnosti, Ružomberok: KU 2010. 

 McINTYRE, A. Ztráta ctnosti, Praha: OIKOYMENH, 2004.  

 PIEPER, J. Ctnosti, Praha: ČKA 2000. 
Doporučená literatura: 

 CRISP, R.; SLOTE M. (eds.), Virtie Ethics, Oxford University Press 1997. 

 KREEFT, P. Návrat ke ctnostem, Praha: Krystal OP 2013. 

 SNOW, N. The Oxforf Handbook of Virtue, Oxford University Press 2018. 

 TOMÁŠ AKVINSKÝ, Komentář k Etice Nikomachově, kniha II, Praha: Krystal OP 2014. 

 ZYL, L. van. Virtue Ethics, Routledge 2018. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) -  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika náboženské výchovy 

Typ předmětu povinný (PZ) dop. ročník / 
semestr 

1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14c kreditů 5 

Prerekvizita  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška 
cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemné zpracování seminární práce a její obhájení v kolokviu 

Garant předmětu Tomáš Cyril Havel, Dr.theol. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 100% 

Vyučující 

Tomáš Cyril Havel, Dr.theol. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zaměřuje na získání přehledu o didaktice náboženského vzdělávání v různých evropských zemích 
a v České republice a na konkrétní modely didaktické práce vzhledem k jejich uplatnění v praxi. 
Studenti budou seznámeni s kontextem didaktiky náboženské výchovy na veřejných školách vybraných zemí 
s ohledem na situaci u nás a to především v rovině legislativní, společenské, obsahové a praktické. 
Studenti budou seznámeni s konkrétními nábožensko-didaktickými modely vhodnými pro výuku náboženství 
(korelace, elementarizace, didaktika symbolu, biblická didaktika, teologické rozhovory, didaktika svátostí, 
didaktika chrámového prostoru). 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  

 ČAPEK, R. Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha 2019. 

 MUCHOVÁ, L. Cíle a cesty k hlubšímu lidství: Didaktika náboženství v České republice pro 21. století. 
České Budějovice 2017. 

Doporučená literatura: 

 BALDERMANN, I. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava 2004. 

 DÖRNEMANN, H. Kirchenpädagogik. Berlin 2014. 

 EHEBRECHT-ZUMSANDE, J. Generationenverbindende Kommunion-Katechse. Anregungen und 
Bausteine, 2017. 

 HILGER, G.; LEIMGRUBER, S.; ZIEBERTZ, H. G. Religionsdidaktik: Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung 
und Beruf. München, 2003. 

 MENDEL, H. Religionsdidaktik Kompakt. Für Studium, Prüfung und Beruf. München, 2011. 

 MUCHOVÁ, L. Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvádění do světa symbolů. Brno 2005. 

 SCHWEITZER, F.; HAEN, S.; KRIMMER, E. Elementarisierung 2.0. Religionsunterricht vorbereiten nach 
dem Elementarisierungsmodell. Göttingen 2019. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/AuthorProfile/index/id/29986/name/Sara+Haen
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/AuthorProfile/index/id/19930/name/Evelyn+Krimmer
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/AuthorProfile/index/id/19930/name/Evelyn+Krimmer
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika etické výchovy 

Typ předmětu povinný (PZ) dop. ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14c kreditů 5 

Prerekvizita  

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška 
cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná práce (vypracování sylabu [vzdělávacího plánu] pro jeden celý ročník etické výchovy pro vybranou 
věkovou skupinu, vypracování písemné přípravy na jednu vyučovací hodinu [ze stejného ročníku],  
písemné zdůvodnění výběru témat a metod etické výchovy - osobní reflexe stylu etické výchovy, obhajoba, 
včetně odkazů na základní a doporučenou literaturu pro učitele etické výchovy (pro vybraný ročník a témata), 
literatura nastudovaná k tématu). 

Garant předmětu Zuzana Svobodová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Zuzana Svobodová, Ph.D., 100% 

Stručná anotace předmětu 

Cílem přednášek je přiblížit dosavadní vývoj etické výchovy a její jednotlivé koncepce. Dále proběhne praktická 
specifikace jednotlivých metod. Během semestru vypracují studenti samostatně návrh projektu etické výchovy 
pro jeden ročník vybrané věkové skupiny (SŠ). V závěrečných hodinách předmětu studenti prezentují své 
projekty a vzájemně zhodnotí pod vedením vyučující. Důraz je kladen na správnou volbu metod, s nimiž byli 
studenti předtím seznámeni.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  

 PALOUŠ, R.; SVOBODOVÁ, Z. Homo educandus: Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, 
2011. ISBN 978-80-246-1901-9. 

 SVOBODOVÁ, Z. K etické výchově. Praha. ISBN 978-80-905117-0-5. 

 SVOBODOVÁ, Z. Vývoj a stav vzdělávání v etice v České republice v komparaci se Spolkovou republikou 
Německo, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska – možnosti rozvoje výchovy 
a vzdělávání v oblasti etiky, in: MILFAIT, R.; SVOBODOVÁ, Z. Vývoj a stav etického vzdělávání 
a teologickoetická reiterace lidských práv: Příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a 
k interkulturnímu porozumění hodnotám. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. ISBN 
978-80-88018-11-7. 

 STEEL, S., HOMENIUK, A. (eds.). Suffering and the Intelligence of Love in the Teaching Life: In Light and 
in Darkness. Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-030-05957-6. 

Doporučená literatura: 

 FURGER, F. Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1061-
0. 

 HEJNA, D. Etika výchovy. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. ISBN 80-7044-750-8. 

 KRATOCHVÍLOVÁ-MIEDZOGOVÁ, J. Etika pro střední školy. Praha: Kvarta, 1996. ISBN 80-85570-73-4. 

 LENCZ, L. a kol. Etická výchova 1-3. Praha:Luxpress, 2000. ISBN 80-7130-091-8. 

 MUCHOVÁ, L. Vyslovit nevyslovitelné: Didaktika uvádění do světa symbolů. Brno: CDK., 2005. ISBN 80-
7325-075-6. 

 PAYNE, J. Hermeneutická etika. Praha: Triton, 1995. 

 THOMPSON, M. Přehled etiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-806-6. 

 VALENTA, Josef. Co je cílem hodiny osobnostní a sociální výchovy (OSV)?. 
Viz též http://filosofie-vychovy.cz/  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7959/CO-JE-CILEM-HODINY-OSOBNOSTNI-A-SOCIALNI-VYCHOVY-OSV.html
http://filosofie-vychovy.cz/
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe – Náboženství a etika 

Typ předmětu povinný  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student absolvuje praxi v daném rozsahu, účastní se pravidelných supervizních seminářů k praxi. Po praxi student 
předkládá potvrzení o absolvování praxe z pracoviště, vypracuje a odevzdá písemnou zprávu, která bude reflektovat jeho 
poznatky ze sledované a vykonávané pedagogické činnosti. 

Garant předmětu Mgr. Magdalena Ehrlichová (seminář – 100 %) 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Magdalena Ehrlichová (seminář – 100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Student absolvuje náslechy, mikrovýstupy a výstupy v hodinách profilových předmětů: náboženství a etiky. Realizaci 
samostatných výstupů doprovází jejich příprava, společné rozbory a hodnocení za spolupráce vyučujícího Didaktiky 
náboženské či Didaktiky etické výchovy. Obsah odpovídá učebnímu plánu střední školy.  
Praxe je doplněna rozborem sledované činnosti a její reflexe v rámci supervizních seminářů na fakultě.  
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: není stanovena 
Doporučená literatura:  

 Osnovy předmětu náboženství ČBK. 2004.  

 MUCHOVÁ, L. Cíle a cesty. Didaktika náboženství v ČR pro 21. století. České Budějovice, 2016. ISBN  978-80-87900-
05-5.  

 KOŤA, J. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol 
a jejich žáky. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-30-9. 

 KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9. 

 PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, 2005. ISBN 80-7367-054-2  

 PETTY, G. Moderní vyučování. Praha, 213. ISBN 978-80-262-0367-4. 

 PODLAHOVÁ L. První kroky učitele. Praha, 2004. ISBN 80-7254-474-8. 

 ŠVEC, V. Praktikum didaktických dovedností. Brno, 2002. ISBN 80-210-2698-7. 
 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe - náboženství a etika 

Typ předmětu povinný  doporučený ročník / 
semestr 

2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky souvislá 
praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Po praxi student předkládá potvrzení o absolvování praxe z pracoviště spolu s hodnocením vyučujícího ze zvolené střední 
školy; vypracuje též a odevzdá písemnou zprávu, která bude reflektovat jeho poznatky z vykonávané pedagogické 
činnosti. 

Garant předmětu Mgr. Magdalena Ehrlichová (seminář – 100 %) 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100 % 

Vyučující 

Mgr. Magdalena Ehrlichová (100%) 

Stručná anotace předmětu 

Student se detailně seznámí s pedagogickou praxí i příslušnou administrativní činností školy včetně průběhu rad, 
předmětových komisí, setkání s rodiči apod. a naučí se i komunikativním dovednostem a způsobům řešit konkrétní 
situace. V rámci tohoto předmětu student též realizuje samostatné výstupy (s příslušnou přípravou a následným 
rozborem a hodnocením). Samotný obsah výuky odpovídá učebnímu plánu zvolené školy.  
Praxe je doplněná rozborem sledované činnosti a její reflexe v rámci supervizních seminářů na fakultě. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: není stanovena 
Doporučená literatura:  

 Osnovy předmětu náboženství ČBK. 2004.  

 MUCHOVÁ, L. Cíle a cesty. Didaktika náboženství v ČR pro 21. století. České Budějovice, 2016. ISBN  978-80-87900-
05-5.  

 KOŤA, J. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol 
a jejich žáky. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-30-9. 

 KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9. 

 PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, 2005. ISBN 80-7367-054-2.  

 PETTY, G. Moderní vyučování. Praha, 213. ISBN 978-80-262-0367-4. 

 PODLAHOVÁ L. První kroky učitele. Praha, 2004. ISBN 80-7254-474-8. 

 ŠVEC, V. Praktikum didaktických dovedností. Brno, 2002. ISBN 80-210-2698-7. 
 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 66 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Diplomová práce I 

Typ předmětu Povinný (PZ) doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 9 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná: Vytvořena struktura diplomové práce, dohledaná příslušná relevantní literatura, napsána část práce (dle 
dohody s vedoucím práce) 

Garant předmětu prof. Martin Weis, Th.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

supervize 

Vyučující 

Vedoucí práce schválený garantem programu dle seznamu vypsaných témat v IS STAG.  

Stručná anotace předmětu 

Rozsah setkávání si stanovují po dohodě vedoucí diplomové práce a student.  
Na konzultacích k diplomové práci si stanovují zvláště: strukturu práce, metodiku práce, potřebnou literaturu apod.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
VEBER, T. , BAUMAN, P. Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací. Závazné pokyny a doporučení pro 
seminární, bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce na TF JU. TF JU. České Budějovice, 2010. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) -  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Diplomová práce II 

Typ předmětu Povinný (PZ) doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 9 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Diplomová práce I 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemná: Dokončená diplomové práce připravená k obhajobě 

Garant předmětu prof. Martin Weis, Th.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Supervize 

Vyučující 

Vedoucí práce schválený garantem programu dle seznamu vypsaných témat v IS STAG.  

Stručná anotace předmětu 

Seminář spočívá v dokončení písemné práce dle požadavků kladených na magisterkou závěrečnou kvalifikační práci. 
Student pracuje ve spolupráci s vedoucím své práce, s nímž pravidelně svůj postup konultuje.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
VEBER, T. , BAUMAN, P. Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací. Závazné pokyny a doporučení pro 
seminární, bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce na TF JU. TF JU. České Budějovice, 2010. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) -  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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Přehled personálního zabezpečení studijního programu v rámci specializace 

Náboženství a etika 

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

plánech. 

Ehrlichová Magdalena, Mgr. 

Havel Tomáš, Mag. theol., Dr. theol. 

Machula Tomáš, doc., Ph.D., Th.D. 

Šrajer Jindřich, doc., Dr. theol. 

Svobodová Zuzana, Bc., PhDr., Ph.D. 

Vlčková Michaela, ThLic., Th.D. 

Weis Martin, prof., ThLic., PaedDr., Th.D. 

 

 

 

 

Tučně: garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT) 

Kurzívou: garanti ostatních předmětů profilujícího základu (PZ) 
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro SŠ 

Jméno a příjmení Magdalena Ehrlichová Tituly Mgr. 

Rok narození 1964 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Průběžná pedagogická praxe  - Náboženství a etika – garant, cvičení 
Souvislá pedagogická praxe – Náboženství a etika – garant, cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2002 - 2003  postgraduální kurz „Supervize v sociální práci“  
1999 – ukončeno magisterské studium - obor teologie, křesťanská výchova na CMTF UP Olomouc 
1994 – ukončeno bakalářské studium - obor křesťanská výchova na TF JU České Budějovice 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2003 vedoucí oddělení praxe, TF JU v Českých Budějovicích 
2000 - 2002 kurátorka pro mládež, práce s etnickými menšinami – OkÚ České Budějovice 
1993 - 2000 pedagog volného času, Provincie SDB Praha  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 45 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

 

 EHRLICHOVÁ, M. Theological Reflection in Pastoral Supervision. Caritas et Veritas, 2015, č. 2, ISSN 1805-
0948, s. 132-142. Dostupné na: www.caritasetveritas.cz 

 
Zapojení v praxi: 
2017 – dosud pastorační práce s dětmi a mládeží, Farnost Čtyři Dvory v Českých Budějovicích 
2010 – 2017 vedení supervize dobrovolníků působících v zahraničí, Provincie SDB Praha 
2014 – 2015 asistent v NZDM, Salesiánské středisko mládeže v Českých Budějovicích 
 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

 

http://www.caritasetveritas.cz/index-en.php?action=openfile&pkey=182#_blank
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro SŠ 

Jméno a příjmení Tomáš Havel Tituly Mag. theol., Dr. 
theol. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Didaktika náboženské výchovy – garant, přednášející, cvičící 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Doktoratsstudium Katholische Theologie, Katholische Religionspädagogik, Universität Wien, 23. 09. 2010 
Katholische Theologische Fakultät, Universität Wien. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

9/2019 – dosud: odborný asistent na Katedře pedagogiky TF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

 HAVEL, T. C., MUROŇOVÁ, E., NEUBAUER, H. (2015) Gespräche mit Franz Kett. Über sein Leben und seine 
Pädagogik. Gröbenzell: Franz Kett-Verlag. 33,3% 

 HAVEL, T. C. (2018) Zachäus, heute ist in deinem Haus das Heil eingekehrt. Biblische Erzählung für Jung und 
Alt. In: Jahrbuch: Ganzheitlich-sinnorientiert erziehen und bilden. Gröbenzell: Franz Kett-Verlag. s. 131-138. 
100% 

 HAVEL, T. C. (2019) Das kann doch nicht wahr sein! Der Verlust der Wahrheit als Herausforderung für 
Religionspädagogik. In. Štěch, F., Roebben, B. When East and West meet. Contemporary Perspectives on 
Religious Education in Honour of Ludmila Muchová. Svitavy: Trinitas. s. 187-198. 100% 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 
Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro SŠ 

Jméno a příjmení Tomáš Machula Tituly doc., Ph.D., Th.D. 

Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 rektor 
8 doc 
8 věd 

do kdy 0320 
N 
1221 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 rektor 
8 doc 
8 věd 

do kdy 0320 
N 
1221 

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 

Etika ctností – garant, přednášející 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Magisterské studium Náboženské nauky na KTF UK v Praze (1995) 
doktorské studium Filosofie na FF UK v Praze (2006) 
doktorské studium Systematická teologie na TF JU (2008) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Filosofický ústav AV ČR v Praze, jpp. 16h/týdně (2000-2016) 
Katedra filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích, N 40h/týdně (od r. 2000)  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 41 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 

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

bez autocitací 
Filosofie 2010 FF UP Olomouc WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 10 4 96 

   

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

MACHULA, T., „Theology as Wisdom: Renaissance and Modern Scholastic Commentaries on Aquinas”, 
American Catholic Philosophical Quarterly (2019), American Catholic Philosophical Quarterly Vol. 93, Iss. 2 
(2019), pp. 211-225.  

MACHULA, T. (ed.), Boží Trojice, víra rozum a věda. Výklad Boethiova spisu O Trojici Tomáše Akvinského – 
překlad z latiny a úvodní studie, Č. Budějovice – Praha: Episteme – Academia 2015 (monografie 253 stran). ISBN 
978-80-200-2470-1 (100 %) 

MACHULA, T., „The Cardinal Virtues as a Way to the Theological Virtues and Vice Versa“, Jaarboek Thomas 
Instituut te Utrecht 2014-2015, Vol. 34 (2015), pp. 9-26. (100 %) 

MACHULA, T., „Per intellectum ad beatituninem. Thomas Aquinas and Bonaventure on the Role of Prudence in 
Human Life“, Quaestio 15 (2015), pp. 371-383. (100 %) 

MACHULA, T., „The Way to the Secularisation of the Natural Law“, Filosofický časopis/Journal of Philosophy, 
Special Issue 2016, pp. 41-58. (100 %) 

Působení v zahraničí 

říjen 2018: Salamanca (ERASMUS) 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro SŠ 

Jméno a příjmení Jindřich Šrajer Tituly doc., Dr. theol. 

Rok narození 1964 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

Speciální teologická etika – 1 – garant, přednášející 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1990    CMBF UK Litoměřice, obor Teologie (Mgr.) 
1993    PF UPOL Olomouc, Pedagogické minimum: závěrečné práce na téma: „Mládež a volný čas“ 
1999    KTF Linec (Rakousko) postgraduální studium, obor Morální teologie (Dr. theol.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1990 – dosud pastorační a dobrovolnická praxe (Zlín, Jeseník, Prostějov, Linec, České Budějovice) SDB Praha 
1998 – dosud odborný asistent a posléze docent na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích 
2002 – 2005 proděkan pro studijní záležitosti TF JU 
2008 – 2013 vedoucí Katedry teologické a sociální etiky a etického vzdělávání TF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 24 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 62 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti 
Řízení konáno na 

VŠ 
Ohlasy publikací 
 bez autocitací 

Teologie 2008 CMTF UPOL WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti 
Řízení konáno na 

VŠ  12 48 

   

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

ŠRAJER, J., MÍČKA, R., “The Parish of St Precarius” and the View of the Social Teaching of the Church, in Caritas 
et veritas, 1/2015, s. 164-176 (50%). 
ZEMAN, J., ŠRAJER, J., KOTVRDA, J., Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakl., 2015, 119 s. (40%) 
ŠRAJER, J. Křesťanská etika versus manželství a rodina v sekularizované společnosti: konfrontace nebo dialog?, 
in Studia theologica, 2017/1 (19), s. 167-182 (100%). 
ŠRAJER, J. a kol. Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě. Kritické výzvy Populorum progressio (1967) a 
interdisciplinární analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 238 s. 
(20%) 
ŠRAJER, J., Migrace jako aktuální zdroj společensko-politického konfliktu: Inspirativní a kritická úloha sociálního 
učení církve – svědecká role církve a jednotlivých křesťanů, in Studia theologica, Olomouc 2/2018, s. 151-167. 
(100%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro SŠ 

Jméno a příjmení Zuzana Svobodová Tituly Bc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1973 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy N 

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

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta pp. 16 

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta pp. 4 

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

Koncepce etické výchovy – přednášející, seminář 
Didaktika etické výchovy – přednášející, cvičení 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1997: Mgr., Husitská teologická fakulta UK v Praze; (3 obory: Husitská teologie; Religionistika, teorie 
náboženství, filozofie; Psychosociální vědy) zkouška z pedagogické způsobilosti (atest pro výuku náboženství a 
etiky); Bc., bakalářská zkouška v oborech religionistika, teorie náboženství, filosofie, teologie). 
2002: Bc. - TF JU v Č. Budějovicích, obor Pastoračně sociální asistent; 
2004: Ph.D., Pedagogická fakulta UK v Praze, obor filosofie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

IX/2016 – dosud: Karlova Univerzita, Husitská teologická fakulta, Katedra učitelství 
XI/2013 – dosud: Karlova Univerzita, 3. lékařská fakulta, Ústav etiky a humanitních studií 
I/2009 – dosud: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, katedra pedagogiky 
IX/2007 – VIII/2016: Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, katedra teologie a filosofie 
–výuka v oborech filosofie, etika a filosofie výchovy (vč. filosofie náboženské výchovy). (jpp) 
IX/2004 – IX/2007: Výuka etiky a náboženství na Evropské škole v Lucemburku II. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 45 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 38 

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

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
 1 16 

   

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

MILFAIT, R., SVOBODOVÁ, Z. Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická reiterace lidských práv: 
Příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a k interkulturnímu porozumění hodnotám. Praha: 
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017, 167 s. ISBN 978-80-88018-11-7. 
 
SVOBODOVÁ, Zuzana. At the Beginning of Everything is the Word. In František Štěch, Bert Roebben (eds.) When 
East and West Meet. Svitavy: Trinitas, 2019, s. 87–95. ISBN 978-80-86885-46-9. 
 
SVOBODOVÁ, Z. Čas – lidské tázání po smyslu. In KAPLÁNEK, M. (ed.) Volný čas a jeho význam ve výchově. 
Praha: Portál, 2017, s. 14–34. (kapitola v odb. knize, 100%) 
 
SVOBODOVÁ, Z. Ježíš jako učitel. Theologická Revue|Theological Review. Praha: Univerzita Karlova, Husitská 
teologická fakulta, 2017, Vol. 88, No. 2: s. 181–188. (100%) 
 
SVOBODOVÁ, Z. O přirozenosti – a výchově člověka. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental 
Education. 2017, roč. 12, č. 1.  

Působení v zahraničí 

IX/2004 – IX/2007: Výuka náboženství a etiky na Evropské škole v Lucemburku. Pastorační práce pro českou 
komunitu v lucemburské arcidiecézi. 

Podpis   datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro SŠ 

Jméno a příjmení Michaela Vlčková Tituly ThLic., Th.D. 

Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

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

Liturgika pro učitelství SŠ – přednášející (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Th.D., 2002 – 2011 Doktorské studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v 
Olomouci obor systematická teologie – specializace liturgika 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004 - dosud – odborná asistentka na Katedře teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací:     12 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

VLČKOVÁ, M., Tělo, čas a prostor v liturgii, Malvern, Praha 2017 
 
VLČKOVÁ, M., Žehnání matky Význam obřadu žehnání matky po porodu v Čechách a na Moravě v 16.-20. stol., 
Akropolis 2015 
 
Michaela, V., Příspěvek rituálních studií k uchopení liturgického úkonu jako rituálního aktu, Studia theologica, 
2016/4, ISSN 1212-8570 s. 19-32 
 
LANDOVÁ, T., VLČKOVÁ, M., Ritual Imagination in Contemporary Catholism and Protestantism, Communio 
Viatorum, LX 2018/1, ISSN, 0010-3713 
 
Michaela VLČKOVÁ, Human body and “landscape body” as determining factors of liturgical celebrating as a 
ritual activity. Teological and anthropological meanings, Communio Viatorum, LIX 2017/3, s. 177-188, ISSN, 
0010-3713 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  
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Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro SŠ 

Jméno a příjmení Martin Weis Tituly prof., ThLic., PaedDr., Th.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

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

   

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

České církevní dějiny základní - garant 
Liturgika pro učitelství SŠ - garant 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2006 – 2007 Katolícka univerzita v Ružomberku, TF Košice (PaedDr.) (náboženská pedagogika) 
1994 – 1996 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta Praha (Th.D.) (teologie se specializací na církevní 
dějiny) 
1991 – 1994 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta Praha (ThLic.) teologie se specializací na církevní 
dějiny) 
1981 – 1986 Římskokatolická bohoslovecká fakulta v Litoměřicích (teologie) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011 – dosud profesor TF JU v Č. Budějovicích 
2013 – dosud vedoucí katedry teologických věd TF JU v Českých Budějovicích 
2006 – 2012 vedoucí katedry církevních dějin TF JU v Českých Budějovicích 
2005 – 2011 docent TF JU České Budějovice 
1997 – 2005 odborný asistent TF JU České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 29 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 33 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 7 
 

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

bez autocitací 

Teologie 2005 
Katolícka univerzita 
v Ružomberku, Košice 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 

5 6 149 
Teologie 2011 

Katolícka univerzita 
v Ružomberku, Košice 

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

WEIS, M. Removal of Nuns from South Bohemian Hospitals by the Communist. Cariatas et Veritas, 2015, 2, s. 76–
91. (100%) 
 
WEIS, M. Joseh Hlouch: pastýř a homiletik. Praha: Vyšehrad, 2016. (100%) 
 
WEIS, M. World War II and the Issue of Refugeeism Focusing on the Diocese of České Budějovice in Light of 
Archive Materials from the Episcopal Archive. Caritas et Veritas, 2016, roč. 6, č. 2, s. 149-159. (100%) 
 
WEIS, M. Bude biskup Josef Hlouch blahořečen? Revue církevního práva, 2017, 66 č. 1, s. 65-81. (100%) 
 
WEIS, M. Ausgewählte spirituelle Aspekte des Lebens und Werkes von Kaiser Karl IV, Theologos. Theological 
revue, no 2/2018, S. 195 – 206, ISSN 1335-5570 100% 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  
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Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského 
a doktorského studijního programu   

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

Zdroj Období 
 

Hlavní řešitel: Tomáš 
Machula  
Spoluřešitelé:  
Lenka Varhaníková, 
Vojtěch Novotný 

Tomášova etika ctností a její novověcí následovníci 
 

GAČR 
P401-

12-
1704 

2012-2015 

Řešitel: Adam Mackerle Etické aspekty předexilních Malých proroků 
 

GAČR 
15-

15894S 

2015-2017 

hlavní řešitel: Rudolf 
Svoboda 
Spoluřešitel: Martin Weis 

Jan Valerián Jirsík: život a teologické dílo, 
 

GAČR 
15-
09797S 

2015–2017  

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

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí  Období 

   

   

   

   

   

   

   
Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním 
programem 
Bible bez hranic – překlad biblických textů do českého znakového jazyka  
 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

 

 
Komentář ke grantům:  
Granty se týkají hlavně oborové stránky studijního programu, tj. biblistiky, církevních dějin, etiky, apod. a 
řešitelé a spoluřešitelé grantů jsou činní především v bakalářském stupni připravujícím na příslušné navazující 
magisterské studium a v navazujícím studiu se objevují hlavně např. jako vedoucí nebo konzultanti diplomových 
prací.  
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Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému  

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 

a požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 

vysokém školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní 

zejména tyto funkce: 

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

vysokém školství.  

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 

informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti a 

odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

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

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

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

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze 

použít i hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce 

propojena s IS STAG a jsou jejím prostřednictvím odesílány písemnosti studentům a uchazečům poštou, 

datovou schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG. 

Přístup ke studijní literatuře 

Informační zabezpečení studijního programu poskytuje Akademická knihovna Jihočeské univerzity (společná  

i pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno téměř 400 000 svazků, z toho se zaměřením chemickým, 

biologickým, matematickým, fyzikálním i informatickým téměř 75 000 svazků. Přírůstek titulů činí cca 1500 

ks/rok, knihovna odebírá celkem 355 titulů časopisů zaměřených na výše uvedené obory, 85% z nich jsou tituly 

zahraniční. V Akademické knihovně JU je téměř 500 studijních míst, část z nich s přípojkou pro notebook, 40 

počítačů s přístupem na internet a specializovaná počítačová učebna určená k procvičování práce 

s elektronickými informačními zdroji. Je zde možné využívat bezdrátové připojení na Internet. V počítačových 

učebnách mohou studenti využívat program Mathematica v aktuální verzi. Tento program si taktéž studenti 

mohou instalovat v rámci „home licencí“ na své počítače. 

https://wstag.jcu.cz/portal/
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Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, 

Science Direct, Springer Link aj.). 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. 

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

nebo jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 
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Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

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

České Budějovice  

Přírodovědecká a Filozofická fakulta JU, Branišovská 1645, 370 0 5 

Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

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

Filozofická fakulta JU využívá již od podzimu roku 2009 prostory nové budovy rektorátu a Filozofické fakulty v 

univerzitním kampusu. Prostory fakulty (3 nadzemní podlaží) splňují všechny požadavky na moderní výuku. V 

prostorách Filozofické fakulty JU je celkem 12 učeben, z toho 3 učebny s kapacitou pro 24 studentů a 9 učeben 

s kapacitou pro 32 studentů. V roce 2013 byly posíleny o 1 učebnu cca pro 10 studentů ve 4. patře budovy. Dále 

jsou k dispozici 2 posluchárny pro 118 a 146 studentů a 3 specializované laboratoře pro Archeologický ústav 

FF JU. 

Přírodovědecká fakulta JU má k dispozici dvanáct poslucháren a seminárních místností – tyto místnosti jsou 
umístěny v budově B (dostavěna v r. 2001) a v budově C (otevřena v roce 2013). 
Kapacita jednotlivých místností je následující:   
posluchárna B1 – 48 míst, B2 – 90 míst, B3 – 46 míst, C1 – 60 míst, C2 – 156 míst, C3 – 30 míst, C4 – 30 míst; 
malé posluchárny, resp. seminární místnosti B4 – 16 míst, B5 – 12 míst, B6 – 14 míst, C5 – 16 míst, C6 – 16 
míst. Celková kapacita pro teoretickou výuku je 534 míst v posluchárnách a seminárních místnostech. 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách 

v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 



 80 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 

ze státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

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

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Současné pojetí učitelské přípravy je založeno na vyrovnávání podílu oborových, oborově 

didaktických a pedagogických znalostí s narůstajícími vazbami na praxi, resp. na dovedností složku 

přípravy. Program ve svém dalším rozvoji musí reagovat na aktuální trendy ve středním školství, které 

charakterizuje několik požadavků praxe. Předně se jedná o potřebu posílení výchovné role učitele 

v měnící se společnosti. Současné krizové jevy předurčují střední škole změnu výchovných i 

vzdělávacích priorit. Narůstají tak přirozeně také požadavky a nároky na učitele.  Objevuje se potřeba 

zvládat podporu osobnostních a sociálních kompetencí žáků, nastává nutnost specifikovat a 

diferenciovat přístupy a strategie pro práci s žáky s rozmanitými specifiky (poruchy učení, poruchy 

chování, poruchy autistického spektra aj.), s žáky se sociálně a kulturně odlišného prostředí, narůstá 

požadavek dovést pozitivně intervenovat do zdravého životního stylu současné středoškolské 

mládeže i do oblasti prevence jejich rizikového chování. Učitelská příprava tak zohledňuje výrazněji 

výchovné, kázeňské a osobnostně a sociálně kultivující aspekty školní edukace.  Zároveň proměnou 

prochází i vzdělávací role školy. Ta ztrácí postupně svou dominantní kvalifikační roli a stává se stále 

více místem pro objevování, podporu a rozvoj všestranných kompetencí žáka střední školy. Škola 

„objevující žáka jako adresáta edukace“ vyžaduje ovšem učitele připraveného na uplatnění těchto 

nových přístupů v praxi.  

Rozvoj studijního programu se proto promítá do následujících oblastí: 

- Udržování vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního 

vzdělávání učitelů středních škol. Struktura studijních plánů jednotlivých specializací i pedagogicko-

psychologické složky je tvořena základními teoretickými disciplínami, jejichž výuka vychází z vědecké 

a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků a z aktuálních vědeckých poznatků. Cílem je 

poskytovat frekventantům studia ucelený poznatkový rámec, který zabezpečuje vědeckost a 

aktuálnost jejich vzdělávání. Kvalita tvůrčí činnosti garantů klíčových disciplín teoretického základu 

bude pravidelně vyhodnocována a podporována jako klíčový prvek rozvoje programu. Perspektivně 

bude program směřován k využívání grantových aktivit podporujících vědecký výzkum reality střední 

školy a profese středoškolského učitele (projekty TA ČR, GA ČR). 

- Uplatňování pedeutologického hlediska v přípravě, vycházející z modelů profese učitele střední 

školy. V rámci pedagogicko-psychologické složky přípravy a oborových didaktik budou identifikovány 

a rozvíjeny kompetence budoucích učitelů, potřebné pro zvládání širokého spektra jejich profesních 

činností. Z rozvojového hlediska bude podporována realizace „pedagogických“ projektů (např. 

v rámci OP VVV) zaměřených na zkvalitňování osobnostních a sociálních kompetencí posluchačů. 

- Zvýrazňování praxeologických aspektů přípravy. V rámci rozvoje programu bude podporován nárůst 

počtu spolupracujících středních škol, vytvoření sítě těchto pracovišť, zkvalitňování mentorské role 

uvádějících učitelů (využívání projektů OP VVV). Podporováno bude vyšší zapojování odborníků 

z praxe a vynikajících učitelů do výuky a vedení studentů k evaluaci a autoevaluaci vlastního 

protopedagogického působení.   

- Podpora zahraničních mobilit a využívání prvků internacionalizace ve výuce. Podporovaným 

trendem bude nejen nárůst výjezdů a příjezdů studentů i akademických pracovníků, ale vytváření 

společné platformy (např. předmětů v anglickém jazyce), kde by se ve společné výuce setkávali čeští 



 84 

a zahraniční studenti a společně v procesech formálního i informálního vzdělávání rozvíjeli své 

jazykové a interkulturní kompetence.     

 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Studijní program Učitelství pro střední školy je akreditován ve 13 specializacích, každá specializace bude 

otevírána průměrně pro skupinu 10 – 20 studentů, celkem půjde maximálně o 260 posluchačů. 

 

Počet uchazečů může být v souvislosti s demografickým vývojem v ČR mírně modifikován. 

 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvent je připraven působit jako učitel na střední škole se specializacích (aprobačních oborech), které tvoří 

součást jeho přípravy.   

Výhodou je získání odborného vzdělání doplněného o znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie. Absolvent je 

tak připraven působit také jako asistent učitele na střední škole, může se ale uplatnit i na různých pozicích např. 

v průmyslové či vývojové sféře, ve finančnictví, ve veřejné a státní správě.  

 

 


