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I. PREZENTAČNÍ ČÁST 
 

VEDENÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU 
 
 
Adresa: Jeronýmova 10,  371 15  České Budějovice  

tel.: 387 773 020, 389 033 020 
fax: 387 773 192 
e-mail: dekanat@pf.jcu.cz  
https://www.pf.jcu.cz/  

 
 
Děkanka:   doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.  
    tel.: 387 773 021 
    e-mail: dekan@pf.jcu.cz 
 

 
Proděkani:   Mgr. Michal Vančura, Ph.D.    
  -  pro vnitřní organizaci a rozvoj, zástupce děkanky 
    tel.: 387 773 058 

e-mail: prodekan_rozvoj@pf.jcu.cz 
 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 
  -  pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií 
  tel.: 387 773 018 
  e-mail: prodekan_veda@pf.jcu.cz 
 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.   
    -  pro studium a studentské praxe 
    tel.: 387 773 090 
    e-mail: prodekan_stud@pf.jcu.cz 

 
doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. 

  -  pro zahraniční vztahy 
  tel.: 387 773 205 
  e-mail: prodekan_zahr@pf.jcu.cz 

 
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.   
-  pro akreditace a spolupráci s praxí 

  tel.: 387 773 049 
e-mail: prodekan_akre@pf.jcu.cz 

 
 
Tajemnice:  Ing. Jana Lopourová, Ph.D.  
  tel.: 387 773 022 
  e-mail: lopourova@pf.jcu.cz 
   

mailto:rektorat@jcu.cz
https://www.pf.jcu.cz/


 6 

 

CENTRUM  
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 

 

 

 

 

Celoživotní vzdělávání web: https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/ 
 

 
 
Adresa: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice 
 kanc. č. J112, J113  
 
Vedoucí oddělení:  Ing. Lenka Miková Havelková   
 tel.: 387 773 025 
 e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz 
 
Referentky pro CŽV: Mgr. Renata Jandová    
 tel.: 387 773 324 
 e-mail: jandova@pf.jcu.cz 
  

Bc. Anežka Pořízková   
tel.: 381 773 125  
e-mail: aporizkova@pf.jcu.cz 

   

  
 

    

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/
mailto:havelkoval@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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SEZNAM KATEDER A ODDĚLENÍ PF JU  
 
 
 
Katedra anglistiky  

Katedra aplikované fyziky a techniky  

Katedra biologie  

Katedra geografie  

Katedra germanistiky  

Katedra hudební výchovy  

Katedra matematiky  

Katedra primární a primární a preprimární pedagogiky 

Katedra pedagogiky  

Katedra psychologie  

Katedra speciální pedagogiky 

Katedra slovanských jazyků a literatur  

Katedra tělesné výchovy a sportu  

Katedra společenských věd 

Katedra výchovy ke zdraví 

Katedra výtvarné výchovy  

Katedra výtvarné výchovy  

Ateliér arteterapie  

 
 
Aktuální informace z kateder PF JU najdete na webových stránkách zde: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/ 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/
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DALŠÍ VYBRANÁ PRACOVIŠTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
 

 
 

Akademická knihovna JU 

Branišovská 1646/31b, 370 05  České Budějovice 
web: http://www.lib.jcu.cz/ 

 
 
Ředitelka knihovny: Ing. Helena Vorlová 

 
telefon: infopult:    389 036 666 

výpůjčky 1. patro:   389 036 655 
výpůjčky 2. patro:  389 036 656 
 

e-mail: library@lib.jcu.cz 

 
Otevírací doba Akademické knihovny JU:    

pondělí až čtvrtek 8:00 – 20:00 

pátek 8:00 – 18:00 

sobota 9:00 – 16:00 

 

 

 
 
 

 

Studovna Akademické knihovny Dukelská 

Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, telefon: 389 033 228 

web: http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovny-a-studovny-1/studovna-ak-dukelska 

  

 
Mgr. Ivana Čedíková         (cedikovai@lib.jcu.cz) 

 
Otevírací doba studovny Dukelská:    

pondělí až čtvrtek 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

pátek 9:00 – 12:00  

 

 

 
 
   

http://www.lib.jcu.cz/
http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovny-a-studovny-1/studovna-ak-dukelska
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II. HARMONOGRAM  
AKADEMICKÉHO ROKU PRO CŽV 

 
Aktuální harmonogram akademického roku pro CŽV, web: 
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/harmonogram_ar.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/harmonogram_ar.php
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III. POPISY PROGRAMŮ  
CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 
Aktuální přijímací řízení web: https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/ 

 
STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

 
 

STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD 

UČITELSTVÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ 

Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501 

Zkratka oboru: SPV-cžv 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 2 vyhlášky  
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k  získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy ve smyslu § 8 a § 9 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou „neučitelé“, absolventi vysokoškolského studia akreditovaného 
magisterského studijního programu (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických oborů), 
který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů základní resp. střední školy. 
Tímto studiem získají způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací předmět(y) blízký(é) 
vystudovanému studijnímu programu. 
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 617/2019-2-68. 
 

Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
 

Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 
 

 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/
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Cíle studia: 
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky  
a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického 
pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům 
kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. 
 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky, 
které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia a individuální výuky. Program je doplněn 
o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně. 
 

Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh 
(sem) 

Typ 
ukončení 

1 2 3 

Obecná pedagogika 20 20     Zk 

Obecná didaktika  32 32     Zk 

Teorie výchovy 20   10 10 Zk 

Sociální pedagogika 20   10 10 Zk 

Obecná psychologie 20 20     Zk 

Psychologie osobnosti a jejího vývoje 20   20   Zk 

Pedagogická a školní psychologie 20   10 10 Zk 

Sociální interakce ve škole a sociálně 
psychologické profesní dovednosti pedagoga, 
osobnostně sociální výcvik 20 10 10   Zp 

Pedagogická diagnostika 20     20 Zk 

Speciální pedagogika 20     20 Zk 

Oborové a předmětové didaktiky – povinně 
volitelný předmět 34 17 17   Zk 

Odborná praxe 20*   10 10 Zp 

Seminář k závěrečné práci 4   4   Zp 

Celkem 270 99 91 80   

*20 hodin praxe doloží účastník CŽV – dokumentace 
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/pedagogicka_praxe_1_stupen_ped
agogika.php 
 

Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 

Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce 
a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat, podle 
instrukcí garanta, profesní portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou 
tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/pedagogicka_praxe_1_stupen_pedagogika.php
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/pedagogicka_praxe_1_stupen_pedagogika.php
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zaměřenou především na didaktiku všeobecně vzdělávacích předmětů, ověřením získaných 
odborných znalostí a prezentací výstupů z profesního portfolia. 
 
Úplata za CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 7 500,- Kč, celkem 22 500,-Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 

 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného  po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice, převážně v budově Jeronýmova 10, 
přibližně 2x za měsíc v sobotu od 9.00 do 18.00 hodin. 
 
 
 

STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD –  

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA  

PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 

 
Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501 
Zkratka oboru: SPPP-cžv 
 

Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., 
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ke splnění kvalifikačních 
předpokladů v oblasti speciálně pedagogických věd a zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se o studium, které vede k získání dalších odborných znalostí v oboru, učitel 
vykonávající přímou pedagogickou činnost ve škole, třídě nebo školském zařízení pro děti 
a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve shodě se vstupní kvalifikací. 
 

Cílová skupina:  
Program je určen pro absolventy magisterského studijního programu v oboru: 

• Učitelství pro druhý stupeň ZŠ 

• Předškolní pedagogika (Učitelství pro MŠ) 

• Speciální pedagogika (možnost doplnění další pedie) 

• Vychovatel 

• Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

• Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ 
 
 

Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 427/2021-1-62. 

mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 
Osvědčení:  
Po splnění požadavků pro absolvování programu je účastníkům předáno osvědčení. 
 

Forma studia:  
Prezenční. 

 
Cíle studia: 
Cílem programu je získání kvalifikace učitele ve třídě nebo škole zřízené pro žáky s SVP 
(zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.), popř. vychovatele ve školském 
výchovném a ubytovacím zařízení nebo jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy, nebo ve středisku výchovné péče. 
 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 320 hodin přímé 
výuky a pedagogické praxe. 
 

Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 

dotace 

Rozvrh (sem) Typ 

ukončení 1 2 3 4 

Využití ICT ve speciální pedagogice 
10   x  Zp 

Základy speciální pedagogiky 
10 x    Zk 

Pedagogická a sociální psychologie 10 x    Zk 

Etika v pomáhajících profesích 8  x   Zp 

Speciálně pedagogická diagnostika  
a poradenství I. 10  x  

 Zk 

Speciálně pedagogická diagnostika  
a poradenství II. 10   x 

 Zk 

Patopsychologie a psychopatologie 10 x    Zk 

Inkluzivní vzdělávání 12  x   Zk 

Legislativa týkající se vzdělávání a ochrany 
osob se zdravotním postižením 10   x 

 Zp 

Medicínská propedeutika 30 x    Zk 

Tvorba IVP 5    x Zp 

Specializace v etopedii a didaktika 15   x  Zk 

Specializace v logopedii a didaktika 15  x   Zk 

Specializace v psychopedii a didaktika 15 x    Zk 

Specializace v somatopedii a didaktika 15 x    Zk 
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Specializace v surdopedii a didaktika 15  x   Zk 

Specializace v tyflopedii a didaktika 15   x  Zk 

 Specializace v oblasti parciálních poruch 15    x Zk 

 Specializace v oblasti edukace osob 
s kombinovaným postižením 15    

x Zk 

Oborová praxe I. 40  x   Zp 

Oborová praxe II. 30   x  Zp 

Seminář k závěrečné práci  
- metodologie 5   x 

 Zp 

Závěrečná zkouška speciální pedagogika 0     Zz 

Závěrečná zkouška pedie + její didaktika 0     Zz 

Obhajoba závěrečné práce 
0     Zz 

Celkem 320 90 
100 
(60) 

95 
(65) 

35  

  

Studijní opory:  
Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 

Požadavky pro absolvování programu:  
Účastníci budou za každý semestr při splnění podmínek konkrétních vyučujících získávat 
zápočty nebo zkoušky. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné 
zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci vzdělávacího programu budou vést deníky praxe, 
které mj. nabídnou ke zhlédnutí během závěrečných zkoušek.  

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou: 

• Zkouškou ze speciální pedagogiky 

• Zkouškou z vybrané specializace (pedie) + didaktika  

• Obhajobou závěrečné práce 
 
Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 8 000,- Kč, celkem 32 000,- Kč.  

 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 

skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
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Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 

v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 

Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 

Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
poplatků po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 

Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: Mgr. Olga Malinovská, Ph.D., e-mail: omalinovska@pf.jcu.cz,  
tel: 387 773 230 

Organizační garant: Centrum DVPP,  e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice, převážně v budově Jeronýmova 10, 
přibližně 2x za měsíc v sobotu od 9.00 do 18.00 hodin. 
 

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA I 

Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501 
Zkratka oboru: SAP1-cžv 

 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:omalinovska@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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TYP PROGRAMU:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 4  vyhlášky  
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je 
předpokladem pro výkon odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Cílová skupina:  

• Absolventi vysokoškolského vzdělání, získaného studiem jiného akreditovaného 
studijního programu než v oblasti pedagogických věd, (zákon 563/2004 Sb. §20, 
1/b), 

• absolventi vyššího odborného vzdělání, získaného studiem akreditovaného 
vzdělávacího programu vyšší odborné školy, jiného než oboru vzdělání 
s pedagogickým zaměřením (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/d), 

• absolventi středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením 
jiného vzdělávacího programu než v oboru s pedagogickým zaměřením (zákon 
563/2004 Sb. §20, 1/f). 

 

Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: 24561/2018-1-734. 
 

Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede ke splnění  kvalifikačních předpokladů pedagogických 
pracovníků v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 

Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek, seminářů a praxe. 
 
Cíle studia: 
Absolvent dosáhne následujících kompetencí:  
Orientaci v roli asistenta pedagoga, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně 
vzdělávací práci ve třídě a schopnost podpory žáků při zvládání požadavků školy. 
Orientaci v systému a organizaci školy, včetně školských právních předpisů a vnitřních 
předpisů školy. 
Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora 
v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) 
a v základních pedagogických pojmech. 
Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a schopnost reagovat na 
běžné vzdělávací a výchovné problémy. 
Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením a s dětmi ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy. 
Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami 
školní práce. 
Orientaci v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní 
péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.).    
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Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, 
dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi. 
Cílem je připravit absolventy na výkon povolání Asistent pedagoga. 
Absolvent získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se 
vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující 
vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. 
 
Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 120 hodin, 
z toho 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe. 
 

Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 

dotace 

Typ 

ukončení 
Lektor 

Modul 1: Škola, školní práce a role 
asistenta pedagoga 

20 Zk 
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Škola jako systém 2  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Práva a povinnosti asistenta 
pedagoga, jeho odpovědnost, 
spolupráce s pedagogem 
a pedagogickým sborem 

4  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Základní orientace ve struktuře 
vzdělávacích programů 

3  
Mgr. Margareta 
Garabiková Pártlová, 
Ph.D. 

Úvod do systému hodnocení 
žákovské práce a chování žáka 

4  Mgr. Renata Jandová 

Základy didaktické a výchovné 
činnosti 

3  Mgr. Marie Najmonová                                                                      

Podpora kooperace mezi žáky a 
vytváření inkluzivního prostředí 
třídy 

4  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Modul 2: Podpora žáka 25 Zk Mgr. Renata Jandová 

Orientace v požadavcích školy na 
žáka 

3  
Mgr. Margareta 
Garabiková Pártlová, 
Ph.D. 

Základy psychohygieny učení 3  Mgr. Renata Jandová 

Základní techniky cíleného 
pozorování zaměřeného na potřeby 
žáka a základní 
techniky pedagogické diagnostiky 

4  Mgr. Renata Jandová 

Formy a metody podpory žáka při 
výuce a přípravě na vyučování 

4  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Základní znalosti řešení výchovných 
problémů 

4  
 Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. 

Možnosti pomoci při upevňování 
hygienických a pracovních návyků, 
prosociálního 
chování žáků 

4  
Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. 
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Základní principy integrace žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

3  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Modul 3: Systém péče o žáka 10 Zk Mgr. Martin Ševčík 

Systém péče o žáka 3  Mgr. Martin Ševčík 

Základní právní předpisy 4  Mgr. Martin Ševčík 

Spolupráce škol a školských 
poradenských zařízení s pracovníky 
pomáhajících 
profesí a s Policií ČR  

3  Mgr. Martin Ševčík 

Modul 4: Pedagogicko-
psychologická a kulturní specifika v 

práci asistenta pedagoga 

25 Zk 
Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. 

Problematika zohledňování 
kulturních odlišností v práci se žáky 
z odlišného 
kulturního prostředí a její odraz ve 
vzdělávání 

5  Mgr. Marie Najmonová 

Specifika práce se žáky ze 
sociokulturně znevýhodněného 
prostředí 

6  Mgr. Marie Najmonová 

Specifika práce se žáky se 
zdravotním postižením 

6  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Možnosti mediace mezi školou, 
rodinou a žáky 

4  
Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. 

Komunikační dovednosti asistenta 
pedagoga 

4  Mgr. Renata Jandová 

Modul 5: Praxe 40* Zp 
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Celkem: 120   

*30 hodin praxe doloží účastník CŽV dle pokynů lektora předmětu 
  10 hodin praxe je společných v rámci studia 
 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 

 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce 
a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno prezentací a obhajobou závěrečné práce, 
prezentací výstupů z praxe, prezentací pedagogického deníku. 

 
 
Úplata za CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč, celkem 18 000,- Kč.  

 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
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Maximální kapacita programu: 30 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 

skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 

podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 

ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 

 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení přijmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D., e-mail: havlis@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 230 

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:%20havlis@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
  

 STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA II 

Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501 
Zkratka oboru: SAP2-cžv 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 4  vyhlášky  
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je 
předpokladem pro výkon odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Cílová skupina:  
Absolventi základního vzdělání (dle §20 odst. 2 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb.). 
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: 24561/2018-1-734. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických 
pracovníků v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek, seminářů a praxe. 
 
Cíle studia: 
Absolventi se vstupním vzděláním dle § 20, odst. 2 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb., mohou 
vykonávat pouze pomocné výchovné práce ve škole, ve školském zařízení pro zájmové 
vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. 

 
Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 120 hodin, 
z toho 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe. 
 
Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Typ 
ukončení 

Lektor 

Modul 1: Škola, školní práce a role 
asistenta pedagoga 

20 Zk 
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 
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Škola jako systém 2  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Práva a povinnosti asistenta 
pedagoga, jeho odpovědnost, 
spolupráce s pedagogem 
a pedagogickým sborem 

4  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Základní orientace ve struktuře 
vzdělávacích programů 

3  
Mgr. Margareta 
Garabiková Pártlová, 
Ph.D. 

Úvod do systému hodnocení žákovské 
práce a chování žáka 

4  Mgr. Renata Jandová 

Základy didaktické a výchovné 
činnosti 

3  Mgr. Marie Najmonová 

Podpora kooperace mezi žáky a 
vytváření inkluzivního prostředí třídy 

4  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Modul 2: Podpora žáka 25 Zk Mgr. Renata Jandová 

Orientace v požadavcích školy na žáka 3  
Mgr. Margareta 
Garabiková Pártlová, 
Ph.D. 

Základy psychohygieny učení 3  Mgr. Renata Jandová 

Základní techniky cíleného pozorování 
zaměřeného na potřeby žáka a 
základní 
techniky pedagogické diagnostiky 

4  Mgr. Renata Jandová 

Formy a metody podpory žáka při 
výuce a přípravě na vyučování 

4  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Základní znalosti řešení výchovných 
problémů 

4  
 Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. 

Možnosti pomoci při upevňování 
hygienických a pracovních návyků, 
prosociálního 
chování žáků 

4  
Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. 

Základní principy integrace žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

3  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Modul 3: Systém péče o žáka 10 Zk Mgr. Martin Ševčík 

Systém péče o žáka 3  Mgr. Martin Ševčík 

Základní právní předpisy 4  Mgr. Martin Ševčík 

Spolupráce škol a školských 
poradenských zařízení s pracovníky 
pomáhajících 
profesí a s Policií ČR  

3  Mgr. Martin Ševčík 

Modul 4: Pedagogicko-psychologická 
a kulturní specifika v práci asistenta 
pedagoga 

25 Zk 
Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. 

Problematika zohledňování kulturních 
odlišností v práci se žáky z odlišného 
kulturního prostředí a její odraz ve 
vzdělávání 

5  Mgr. Marie Najmonová 
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Specifika práce se žáky ze 
sociokulturně znevýhodněného 
prostředí 

6  Mgr. Marie Najmonová 

Specifika práce se žáky se zdravotním 
postižením 

6  
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

 
Možnosti mediace mezi školou, 
rodinou a žáky 

4  
Mgr. Zuzana Bílková, 
Ph.D. 

Komunikační dovednosti asistenta 
pedagoga 

4  Mgr. Renata Jandová 

Modul 5: Praxe 40* Zp 
PaedDr. Helena 
Havlisová, Ph.D. 

Celkem: 120   

*30 hodin praxe doloží účastník CŽV dle pokynů lektora předmětu 
  10 hodin praxe je společných v rámci studia 
 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 

Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce 
a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno prezentací a obhajobou závěrečné práce, 
prezentací výstupů z praxe, prezentací pedagogického deníku. 
 

Úplata za CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč, celkem 18 000,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 

Maximální kapacita programu: 30 účastníků 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 

skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 

podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html


 24 

v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 

dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 

Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 

Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného  po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 

Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D., e-mail: havlis@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 230 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 

Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
  

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501 
Zkratka oboru: SŘŠ-cžv 

 

TYP PROGRAMU:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 5 vyhlášky  
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je 
kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

 
 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat 
funkci ředitele školy nebo školského zařízení. 

mailto:%20havlis@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 617/2019-2-68. 

 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede ke splnění kvalifikačních předpokladů  pedagogických 
pracovníků v souladu s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 

Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 
 
Cíle studia: 
Cílem vzdělávacího programu je získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon 
funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti 
řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví. 
 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 100 hodin přímé 
výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia a individuální výuky. Program je 
doplněn o 15 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně. 
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Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh 
(sem) 

Typ ukončení 

1 2 

I. MODUL 

30 30   Zk  Základní právní předpisy a jejich 
aplikace ve školství 

II. MODUL  
25 15 10 Zk 

Pracovní právo 

III. MODUL  
25 10 15 Zk 

Financování školy 

IV. MODUL  
20 10 10 Zk Organizace školy a pedagogického 

procesu 

Třídenní stáž 15   15 Zp 

Celkem 115 65 50   

 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 

 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a 
dosažení osvědčení. Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude 
obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, 
pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných 
odborných znalostí. 
 

Úplata za CŽV: 
Úplata za každý semestr činí 12 000,- Kč, celkem 24 000,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 

Maximální kapacita programu: 30 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
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Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 

podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 

ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 

 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 

 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 

Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: Mgr. Martin Ševčík, e-mail: sevcik@londynska.cz  

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice, převážně v budově Jeronýmova 10, 
přibližně 2x za měsíc v sobotu od 9.00 do 18.00 hodin. 
 

 

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Název a kód studijního programu: Specializace v pedagogice – B7507 
Zkratka oboru: MŠ-r-cžv 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:sevcik@londynska.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele mateřské školy v souladu 
se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou absolventi magisterského nebo bakalářského studijního programu 
v oborech: 

• Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

• Pedagogika. 

• Pedagogika volného času. 

• Vychovatelství. 
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 33496/2019-4-1042. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 
 
Cíle studia:  
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky a předškolního 
vzdělávání, psychologie, biologie a mateřského jazyka, které jsou nezbytnou součástí 
odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v oblasti předškolního vzdělávání. Znalosti 
a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon 
pedagogické praxe – učitelství pro mateřské školy. 
 
Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 256 hodin přímé 
výuky a pedagogické praxe, které odpovídá zhruba stejný rozsah distanční části studia 
a individuální výuky. Absolvování pedagogické praxe doloží účastníci písemně. 
 

 
Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 

dotace 

Rozvrh (sem) Typ 

ukončení 1 2 3 

Modul 1: Pedagogická praxe       
  

  
  

Průběžná pedagogická praxe  20 8 8 4 Zp 

Souvislá pedagogická praxe  40   20 20 Zp 

Modul 2: Pedagogika   
    

  
    

Předškolní pedagogika 20 10 10    Zk 
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Sociální a pedagogická komunikace  12 8 4    Zp 

Speciální pedagogika  12   4 8 Zk 

Sociální pedagogika  12     12 Zp 

Pedagogicko psychologická diagnostika 12    12 Zk 

Metody pedagogického výzkumu a seminář 
závěrečných prací  

8 
   8  Zp 

Školní legislativa a personalistika  8 
  8 

  
  Zp 

Modul 3: Psychologie a biologie   
    

  
    

Osobnostní a sociální výcvik  12 
12   

  
  Zp 

Psychologie osobnosti a jejího vývoje  12 
12   

  
  Zk 

Aplikovaná psychologie  12 
  12 

 
  Zp 

Biologie dítěte  12 
  4 

8 
  Zk 

Modul 4: Předškolní vzdělávání   
    

  
    

Obsah a formy předškolního vzdělávání 8 
8   

  
  Zk 

Metodika činností v MŠ 20 
  8 

12 
  Zk 

Metodika hrových činností  12 
    12 Zk 

Modul 5: Mateřský jazyk a literatura   
    

  
    

Český jazyk  8 
     8 Zp 

Dětská literatura  8 
8   

  
  Zk 

Technika mluvené řeči  8 
     8 Zp 

Celkem 256 66 86 104   

 
Studijní opory:  
Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 

 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce 
a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat, podle 
instrukcí garanta, profesní portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou 
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tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran 
zaměřenou především na učitelství MŠ, znalostní komisionální zkouškou z předmětů 
předškolní pedagogika, předškolní vzdělávání a psychologie osobnosti a jejího vývoje 
a prezentací výstupů z profesního portfolia. 

 
Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč, celkem 27 000,- Kč.  
 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 

dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 

Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška. 
 

Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 

Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení přijímacího řízení. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz,  
tel.: 387 773 231 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU v Českých Budějovicích, přibližně 2x za měsíc v pátek 
nebo v sobotu. 

 

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 
Zkratka oboru: NŠ-r-cžv 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na 
jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele 1. stupně základní školy 
v souladu s §7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou absolventi magisterského studijního programu v oborech: 

• Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. 

• Předškolní pedagogika (učitelství pro MŠ). 

• Pedagogika. 

• Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ. 

• Speciální pedagogika. 

• Vychovatelství. 

• Pedagogika volného času. 

 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 33496/2019-4-1042. 

 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 

 

mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Forma studia:  
Kombinovaná – cyklus přednášek a seminářů. 
 
Cíle studia:  
Cílem programu je příprava učitelů pro výuku na 1. stupni ZŠ v souladu s RVP ZV, rozšíření 
odborné kvalifikace o způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni 
školy. 
 

Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé 
výuky a pedagogické praxe, které odpovídá zhruba stejný rozsah distanční části studia 
a individuální výuky. Absolvování pedagogické praxe doloží účastníci písemně. 
 
Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 

dotace 

Rozvrh 

(sem) 
Typ 

ukončení 
1 2 3 

Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk a 
literatura 20 20     Zk 

Matematika a její aplikace 20   20   Zk 

Informační a komunikační technologie 10 10     Zp 

Člověk a jeho svět 16   8 8 Zp 

Člověk 
a 

zdraví 

Výchova ke zdraví 2    2  Zp 

Tělesná výchova 8     8 Zp 

Umění 
a 

kultura 

Hudební výchova 8   8   Zp 

Výtvarná výchova 8   8   Zp 

Člověk a svět práce 8   8   Zp 

Speciální pedagogika        20 12 8   Zk 

Psychologie 20 12 8   Zk 

Pedagogika 20 20     Zk 

Pedagogicko psychologická diagnostika 20   8 12 Zk 

Pedagogická praxe 20     20 Zp 

Závěrečná práce         Zp 

Závěrečná zkouška           

Celkem 200 74 78 48   

Pokyny k pedagogické praxi: 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/download/Pokyny_k_pedagogicke
_praxi.pdf 
 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou zveřejněny 
studijní opory. 
 
 

 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/download/Pokyny_k_pedagogicke_praxi.pdf
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/download/Pokyny_k_pedagogicke_praxi.pdf
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Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce 
a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat profesní 
portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou 
závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran vztahující se k učitelství 1. stupně 
ZŠ, znalostní komisionální zkouškou z předmětů speciální pedagogika, psychologie, 
pedagogika, pedagogicko-psychologická diagnostika a prezentací výstupů z profesního 
portfolia. 
 

Úplata za CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 10 000,- Kč, celkem 30 000,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 

Maximální kapacita programu: 120 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  

 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Nekoná se, bude přijato prvních 120 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky 
s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům 
společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení. 
 

Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 

 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 

 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU v Českých Budějovicích, přibližně 1x – 2x za měsíc v pátek 
nebo v sobotu. 

 

UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 
Zkratka oboru: AJ/ZŠ 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele anglického jazyka pro druhý stupeň základní školy v souladu se 
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského 
studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy,  kteří si chtějí rozšířit stávající 
aprobaci o výuku  anglického jazyka na 2. stupni základní školy, nebo absolventi DPS 
(pedagogické minimum).   
 

Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT -1412/2020-6-68. 
 

Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 

mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Forma studia:  
Kombinovaná - cyklus přednášek a seminářů. 
 
Cíle studia: 
Program připravuje budoucí učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy. Protože 
posluchači jsou již absolventy učitelského studia pro stejný nebo vyšší stupeň škol, další 
vzdělávání je zaměřeno na oborovou složku nového předmětu, tedy v tomto případě 
anglického jazyka. Pro úspěšné působení v roli učitele cizího jazyka je klíčový rozvoj 
praktických jazykových dovedností. U zájemců o studium se předpokládá vstupní jazyková 
úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a dosažení této 
úrovně je prověřováno formou praktické písemné přijímací zkoušky. Vzhledem k tomu, že 
podle dosavadních zkušeností s kurzy celoživotního vzdělávání existují mezi zájemci 
podstatné individuální rozdíly, je cílem, aby po absolvování studia všichni zájemci dosáhli 
výstupní úrovně minimálně C1 podle SERR. K dosažení tohoto cíle jsou lingvistické 
i literárně-kulturní předměty koncipovány tak, aby byly s rozvojem jazykových znalostí 
a praktických dovedností organicky propojeny.  
V kontextu učitelského studijního programu má naprosto zásadní význam didaktická složka 
studia, neboť právě ona učí frekventanty jejich znalosti a dovednosti prakticky aplikovat 
v autentické situaci výuky anglického jazyka na 2 st. ZŠ. Významnou součástí předmětu 
didaktika je i příprava posluchačů na vedení výuky v anglickém jazyce  Vedle nezbytného 
teoretického základu propojeného s praktickými činnostmi zahrnuje i složku čistě 
praktickou, tedy pedagogickou praxi.  
Lingvistické a kulturně-literární předměty, které jsou součástí studijního programu, mají 
jednat přispět k rozvoji praktických jazykových znalostí a dovedností, jednak mají odlišit 
absolventy tohoto kurzu od běžných pokročilých laických uživatelů anglického jazyka tím, 
že vytvářejí vědomí širšího anglistického kontextu, do něhož budou absolventi načerpané 
poznatky a osvojené dovednosti schopni zasadit.  
Program je koncipován tak, aby nabídl budoucím učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ ty 
poznatky a dovednosti, které budou ve své pedagogické praxi skutečně využívat, a aby 
u nich zároveň vytvořil předpoklady pro soustavné celoživotní vzdělávání v oboru anglistiky, 
což je u vyučujících cizího živého jazyka zcela zásadní. 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 468 hodin přímé výuky.  
Program je doplněn o 4 hodiny přímé pedagogické praxe, kterou posluchači vykonají 
samostatně během 3. - 4. semestru a jejíž absolvování doloží písemně. 
 
Studijní plán: 

Studijní předmět Časová 
dotace 

Rozvrh (semestr) Typ  

ukončení  1 2 3 4 

Obecná pedagogika 20 10  5  5   Zk 

Anglický jazyk (I, II, III, IV) 196 56 56 42 42 Zp/Zk 

Fonetika a fonologie 28 28    Zk 

Reálie a kultura anglicky mluvících 
zemí 28 28    Zp 

Morfologie 28  28   Zk 
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Literatura (I, II, III) 56  28 14 14 Zp 

Didaktika anglického jazyka (I, II) 56   28 28 Zp/Zk 

Syntax 28   28  Zk 

Lexikologie 28    28 Zk 

Pedagogická praxe (4)    (4) Zp 

Závěrečná práce a obhajoba       

Závěrečná zkouška      ZZ 

Celkem 468 
12
2 

11
7 

11
7 

11
2  

 
 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách  
a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek 
konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné 
zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno ústní závěrečnou zkouškou 
tvořenou: 

• prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce,  

• znalostní komisionální zkouškou z anglického jazyka, angloamerické literatury 
a didaktiky. 

 
Úplata za CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč, celkem 36 000,- Kč.  

 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 25 účastníků 
 

Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě), uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku a úspěšně 
absolvoval přijímací zkoušku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady 
k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.   
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 

dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 

Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 

Přijímací zkouška:  
Uchazeči o studium vykonají přijímací zkoušku, která má podobu praktického písemného 
gramaticko-lexikálního testu, při němž uchazeči doplňují do souvislého textu 
s vynechanými úseky nejvhodnější variantu z několika nabízených možností. Maximální 
možný počet získaných bodů je 100. Hranice úspěšnosti je 60 %, tedy 60 bodů. Z hlediska 
obtížnosti přijímací zkouška zhruba odpovídá úrovni B1, tedy úrovni po absolvování střední 
školy. 
Pokud jsou uchazeči držiteli certifikátu o absolvování některé z Cambridge Exams na úrovni 
CPE, CAE nebo FCE, nemusejí písemnou zkoušku vykonat, předloží-li ověřenou kopii 
certifikátu spolu s přihláškou. V takovém případě získávají za úspěšné absolvování zkoušky 
CPE nebo CAE 100 bodů; v případě FCE závisí počet bodů na dosažené známce takto: 
Grade A = 99 bodů, Grade B = 97 bodů, Grade C = 95 bodů. 
 
Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu 
a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 

Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., e-mail: betakova@pf.jcu.cz,  
tel: 387 773 205 
Organizační garant: Centrum DVPP,  e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324 

 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice v pátek. 

 

UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO SŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504 
Zkratka oboru: AJ/RSŠ 

 

mailto:betakova@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky, písmeno a), 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na 
jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele anglického jazyka pro 
střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského 
studijního programu Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto 
studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na středních 
školách. 
 

Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 

 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 

Forma studia:  
Kombinovaná - cyklus přednášek a seminářů. 
 

Cíle studia: 
Absolvent získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní kvalifikovaně a vysoce 
odborně vyučovat anglický jazyk na středních školách. Jedná se jednak o oblast obecné 
pedagogiky a psychologie, která připraví absolventa na práci s cílovou věkovou skupinou. 
Didaktika anglického jazyka se soustředí na ty oblasti, které nejsou součástí didaktiky AJ 
pro 2. stupeň ZŠ, především přípravu na maturitní zkoušku z AJ. V oblasti lingvistiky získá 
absolvent hlubší vhled do jazykovědných disciplín, které obvykle nejsou součástí studijních 
programů pro učitele 2. stupně ZŠ. V literárně kulturním bloku se kurz zaměří na současnou 
literaturu, kulturu a literaturu pro mládež. Kromě toho studenti budou mít možnost rozvíjet 
především své produktivní řečové dovednosti v jazykovém kurzu.     
 

Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé 
výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn 10 hodinami 
přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně. 
 
Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh (sem) 
Typ ukončení 

  1 2 3 

Pedagogika SŠ 25 25   ZK 
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*10 hodin pedagogické praxe, která není součástí kontaktní výuky 

 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách  
a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek 
konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné 
zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno ústní státní závěrečnou zkouškou 
skládající se z části lingvistické, didaktické a literárně-kulturní a předložením závěrečné 
anglicky psané práce v rozsahu přibližně 15 stran. 
 
Úplata za CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 25 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 

skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 

Psychologie pro učitele SŠ 25  25  Zp 

Anglický jazyk I 14 14   Zp 

Anglický jazyk II 14  14  ZK 

Pragmatika I 14 14   ZK 

Pragmatika II 14  14  ZK 

Historický vývoj angličtiny 14   14 Zp 

Komplexní jazyková analýza 14  14  Zp 

Vybrané jazykové jevy pro 
učitele I 

14 14   Zp 

Vybrané jazykové jevy pro 
učitele II 

14  14  ZK 

Didaktika anglického jazyka a 
pedagogická praxe I 14 14   Zp 

Didaktika anglického jazyka a 
pedagogická praxe II 14  

14 
(+10*)  ZK 

Současná angloamerická 
literatura 14 14   ZK 

Vývoj angloamerického dramatu 14   14 Zp 

Science fiction a současná 
angloam. literatura pro mládež 14  14  Zp 

Proměny současného 
angloamerického světa 14   14 ZK 

Konzultace k závěrečné práci 4   4 Zp 

Celkem 250 95 
109 

(+10*) 46   
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přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 

 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 

Odborný garant: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., e-mail: betakova@pf.jcu.cz,  
tel: 387 773 205 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 

Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice v pátek. 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:betakova@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY  

PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 
Zkratka oboru: ČJ/RZŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy 
v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí 
získat kvalifikaci pro výuku českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy, nebo 
absolventi DPS (pedagogické minimum).   
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia  CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 

 
Cíle studia:  
Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství českého jazyka na druhém 
stupni ZŠ. Těžiště přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově 
didaktické. Teoretická i praktická příprava 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  
2. stupně ZŠ jsou pokládány kompetence v oblasti aprobačních předmětů, 
psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející. 
Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií: teoretické 
poznatky a vědomosti v příslušném aprobačním předmětu; didaktické znalosti, dovednosti 
a zkušenosti; pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon 
učitelské profese. 
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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. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je 
i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti odborné, tak v oblasti pedagogicko 
psychologické. 
 
Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé 
výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn o 20 hodin 
přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně. 
 

Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh (sem) 
Typ ukončení 

1 2 3 

Obecná pedagogika 20 10  5  5  Zk* 

Úvod do studia literatury  10 10   Zk 

Úvod do studia českého jazyka 5 5   Zk 

Historická mluvnice a 
dialektologie 5 5   Zp 

Česká literatura 19. století  15 15   Zk 

Současná česká mluvnice - 
morfologie 20 20   Zk 

Česká literatura 1. pol. 20. století  15 15   Zk 

  (80)    

Slovotvorba 10  10  Zk 

Současná česká mluvnice – syntax 20  20   Zk 

Česká literatura 2. pol. 20. století  15  15  Zk 

Stylistika a nauka o textu 20  20  Zk 

Didaktika českého jazyka a slohu I 10  10  Zp 

Vývoj spisovné češtiny 5  5  Zp 

   (85)   

Didaktika literární výchovy  15   15 Zp 

Didaktika českého jazyka a slohu 
II 15   15    ZK** 

Starší česká literatura  5   5 Zp 

Základy lexikologie 10   10 Zk 

Česká literatura pro děti a mládež 20   20  Zp 

Světová literatura pro děti a 
mládež 15   15     Zk*** 
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    (85)  

Celkem 250      

*zkouška z obecné pedagogiky se koná na konci 3. semestru 
**kombinovaná zkouška z obsahu disciplín Didaktika českého jazyka, slohu a literární 
výchovy 
*** kombinovaná zkouška z obsahu disciplín Česká a světová literatura pro děti a mládež 
 

Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 

 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce 
a dosažení osvědčení. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce 
a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent 
osvědčení. Účastníci programu budou postupně, během celého studia zpracovávat podle 
instrukcí portfolio o vlastních studijních aktivitách.  
 
Úplata za studium CŽV: 
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 15 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 

skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

 
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 

dokladem o vzdělání. 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 

ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 

 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 15 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., e-mail: zelenka@pf.jcu.cz,  
tel.: 387 773 207 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
 

 

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY  

PRO SŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504 
Zkratka oboru: ČJ/SŠ 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky, písmeno a), 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na 
jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele českého jazyka 
a literatury pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

mailto:zelenka@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského 
studijního programu Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto 
studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku českého jazyka na středních školách. 

 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 

 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 

 
Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 
 

 
Cíle studia: 
Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné při výuce českého jazyka a literatury na 
středních školách a umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Těžiště 
přípravy spočívá v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické. 
Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí 
absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese. Účastníci kurzu si 
osvojí nejnovější teoretické poznatky z lingvistiky (morfologie, syntax, lexikologie, 
stylistika), z didaktiky českého jazyka a literatury pro střední školy, z literatury české 
i světové. Po absolvování programu bude účastník kurzu schopen propojit teorii s praxí, 
bude schopen realizovat vlastní pojetí výuky. 
 
Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé 
výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn o 20 hodin 
přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně. 
 
 

 
Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 

dotace 
Rozvrh (sem) 

Typ 

ukončení 

  1 2 3  

Pedagogika SŠ 25 15 10  Zk  

Psychologie SŠ 25 15 10  Zk  

Současná literatura a 
masmediální kultura 5 5     Zp 
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Literatura a kultura Evropské 
unie – střední Evropa 7 7   Zk  

Světová literatura 10 10   Zk  

Kapitoly z teorie literatury 9 9   Zp/Zk 

Populární a triviální literatura 10  10  Zp  

Morfologické změny 
v současném jazyce 10  10  Zk  

Valenční syntax 10  10  Zk  

Lexikologické procesy v současné 
češtině 10  10  Zk  

Stylistika v současné české 
kultuře, mluvené a psané projevy 11  11  Zp  

Rétorika, prezentace a tvorba 
odborného textu 10   10 Zp  

Persvaze, porozumění textu, 
jazyk v reklamě 11   11 Zp  

Textová lingvistika 10   10 Zp  

Didaktika I (jazyk) + Didaktika II 
(sloh) 24   24 Zk  

Didaktika III (literatura) 13   13 Zk  

Celkem 200 61 71 68   

 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách  
a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek 
konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné 
zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno ústní závěrečnou zkouškou 
tvořenou ze znalostní komisionální zkoušky z českého jazyka a literatury a jeho didaktiky 
a prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce. 
  

Úplata za CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 

Maximální kapacita programu: 15 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
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i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  

 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 

dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 

Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 15 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 

 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 

Odborný garant: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., e-mail: zelenka@pf.jcu.cz,   
tel.: 387 773 207 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 

Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:zelenka@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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UČITELSTVÍ FYZIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 

Zkratka oboru: F/RZŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky, písmeno b) 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele fyziky pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí 
získat kvalifikaci pro výuku fyziky na 2. stupni základní školy, nebo absolventi DPS 
(pedagogické minimum).   
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Kombinovaná – posluchači budou studovat formou e-learningu, resp. jedenkrát týdně 
odpoledne absolvovat výuku společně s prezenčním a kombinovaným studiem učitelství 
fyziky. Praktická cvičení (Fyzikální měření a Praktikum školních pokusů) budou posluchači 
absolvovat v rámci studijních bloků ve zkouškovém období. 

 
Cíle studia:  
Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství fyziky na druhém stupni ZŠ. 
Těžiště přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické. 
Teoretická i praktická příprava 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 2. stupně ZŠ 
jsou pokládány kompetence v oblasti aprobačních předmětů, psychodidaktické, 
diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející. Požadavky na 
výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií: teoretické poznatky 
a vědomosti v příslušném aprobačním předmětu; didaktické znalosti, dovednosti 
a zkušenosti; pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon 
učitelské profese. 
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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. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je 
i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti odborné, tak v oblasti pedagogicko 
psychologické. 
 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé 
a distanční výuky.  Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž 
absolvování student doloží písemně. 
 

Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh (sem) 
Typ 

ukončení 

  1 2 3 4  

Obecná pedagogika 20 20      Zk 

FYZIKA I  - Mechanika a 
molekulová F 20 20   

 Zk 

FYZIKA III  - Kmity, vlnění a 
optika 20 20   

 Zk 

Astronomie 20 20    Zk 

  (80)     

FYZIKA II  - Elektřina a 
magnetismus 20  20  

 Zk 

FYZIKA IV  - Atomová a jaderná F  20  20   Zk 

Fyzikální měření I  - Mech. a mol. 
F  10  10  

 Zp 

Fyzikální měření II  - El. a 
magnet. 10  10  

 Zp 

Fyzikální měření III  - Kmity a 
optika 10  10  

 Zp 

   (70)    

Elektronika 20   20  Zk 

Moderní fyzika 20   20  Zk 

Didaktika fyziky I 15   15  Zp 

Praktikum školních pokusů I 10   10  Zp 

    (65)   

Didaktika fyziky II 15    15 Zk *) 

Praktikum školních pokusů II 10    10 Zp 
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Počítačem podporovaná výuka 
fyziky 10    

10 Zp 

     (35)  

Celkem 270      

*) kombinovaná zkouška z Didaktiky fyziky I a Didaktiky fyziky II 
 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 

Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách  
a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek 
konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné 
zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou 
před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.  
 

Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 38 000,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 

Maximální kapacita programu: 25 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  

 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 

Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 

 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., e-mail: bla@pf.jcu.cz,  
tel.: 387 773 052 

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 

 

UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ   

T Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 

Zkratka oboru: I/RZŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky, písmeno b), 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele informatiky pro druhý stupeň základní školy v souladu se 
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy nebo absolventi 
DPS (pedagogické minimum), kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku informatiky na 
2. stupni základní školy. 
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 

mailto:bla@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 

Forma studia:  
Kombinovaná – přímá výuka a e-learning. 
 
Cíle studia:  

Cílem studijního programu je připravit učitele informatiky pro 2. stupeň základní školy, 
doplnit vzdělání učitelů o učitelství informatiky na základní škole. Absolvent studia je učitel 
schopný vést, připravovat a diagnostikovat výuku informatiky na ZŠ a se zřetelem 

k očekávaným výstupům ji plánovat, učitel - tvůrce kvalitního kurikula, používající adekvátní 
metodické postupy směřující k naplnění kompetencí, odborník připravený v teoretické 
i praktické rovině v oblasti pedagogiky, psychologie, základu oboru informatika a oborově 

didakticky proškolený. 
 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 180 hodin přímé výuky 
a 90 hodin e-learningu.  Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž 
absolvování student doloží písemně. 
 

Studijní plán: 

Předmět 
Přímá 
výuka 

* 

E-
learning 

Doporučený 
semestr 

Obecná pedagogika 20 0 1 

Aplikovaná informatika I 15 0 1 

Programování I 15 0 1 

Databáze I 10 0 1 

Multimédia 5 15 2 

Webové technologie I 10 10 1 

Aplikovaná informatika II 15 0 2 

Programování II 15 0 2 

Didaktika informatiky  15 15 2 

Aplikovaná informatika III 15 0 3 

Teoretická informatika III 15 0 3 

Didaktika programování informatiky III  15 15 3 

Edukační robotika 10 15 4 

Tvorba didaktického software 5 20 4 

Pedagogická praxe 20 0 4 

Závěrečná zkouška 0 0 4 
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Předmět 
Přímá 
výuka 

* 

E-
learning 

Doporučený 
semestr 

Celkem 200 90  

* V anotacích předmětů jsou hvězdičkou označena témata vyučovaná přímou výukou. 
Materiály v e-learningu k těmto prezenčním partiím výuky je třeba chápat jako studijní 
materiál pro studenty k zápočtu, ke zkoušce. 

 

Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 

Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium 
se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po 
jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.  
 

Úplata za CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 38 000,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
V případě počtu účastníků nižšího než 10 může být přímá výuka prováděna podle 
individuálního studijního plánu. 
Maximální kapacita programu: 25 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 

skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje; pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 

podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 

ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení přijímacího řízení. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 

Odborný garant: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., e-mail: vanicek@pf.jcu.cz, tel.: 
387 773 079 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 

Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 

 

UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

 
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 
Zkratka oboru: M/RZŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele matematiky pro druhý stupeň základní školy v souladu se 
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí 
získat kvalifikaci pro výuku matematiky na 2. stupni základní školy, nebo absolventi DPS 
(pedagogické minimum).   
 
 

mailto:vanicek@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 

Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Kombinace přímé a distanční výuky. 
 
Cíle studia:  
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti matematiky pro základní školy, které jsou 
nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Znalosti 
a dovednosti získané studiem matematiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon 
pedagogické praxe na základní škole. 

 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 270 hodin, z toho 150 
hodin přímé výuky a 100 hodin výuky distanční.  Součástí programu je 20 hodin přímé 
pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně. 
 
Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh 
(sem) Typ ukončení 

1 2 3 

Obecná pedagogika 20 20   Zk. 

Algebra 1 15 15   Zk. 

Algebra 2 20  20  Zk. 

Aplikovaná matematika 1 20  20  Zk. 

Aplikovaná matematika 2 20   20 Zk. 

Finanční gramotnost 10 10   Zk. 

Geometrie 1 15 15   Zk. 

Geometrie 2 15  15  Zk. 

Geometrie 3 10   10 Záp. 

Matematická analýza 1 20 20   Zk. 

Matematická analýza 2 20   20 Zk. 

Metody řešení úloh 15 15   Záp. 

Didaktické situace v matematice 10  10  Záp. 

Didaktika matematiky 1 20  20  Zk. 

Didaktika matematiky 2 20   20 Zk. 

Praxe a její reflexe 20   20 Záp. 

Celkem 270     

 
Studijní opory:  



 56 

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je získání dílčích zápočtů a zkoušek 
v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek 
je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné 
písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává 
absolvent osvědčení.  
 
Úplata za program:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 

skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 

podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 

ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 

 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 

Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: Mgr. Roman Hašek, Ph.D., e-mail: hasek@pf.jcu.cz, tel: 387 773 088 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 

Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků, může být přímá výuka prováděna 
formou konzultací společných i individuálních, dle dohody. 

 

 

UČITELSTVÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 
Zkratka oboru: TchV/RZŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele technické výchovy pro druhý stupeň základní školy v souladu se 
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí 
získat kvalifikaci pro výuku technické výchovy na 2. stupni základní školy, nebo absolventi 
DPS (pedagogické minimum).   
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 

Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 

mailto:hasek@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Forma studia:  
Kombinovaná – cyklus přednášek, seminářů, e-learning. 
 
Cíle studia:  

• absolvent získává požadovanou odbornou způsobilost pro vedení výuky obecně 
technických předmětů v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu na základní škole, 

• dokáže se orientovat v odborné problematice a v samostudiu si doplňovat aktuální 
poznatky z oboru, 

• je způsobilý k vedení technických volnočasových aktivit, zájmových útvarů v domech dětí 
a mládeže a dalších výchovných zařízeních, 

• je schopen kvalifikovaně využívat a obsluhovat technické výukové prostředky, výpočetní  
a audio vizuální techniku a zvládnout jejich drobný technický servis. 

 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé 
a distanční výuky.  Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž 
absolvování student doloží písemně. 
 
Studijní plán:     

   Studijní předmět 
Časová 
dotace 

 Rozvrh 
(sem) Typ ukončení 

1 2 3 

Obecná pedagogika 20 20   Zk 

Technické materiály a konstrukce I - 
nekovy 10 10   

 
Zk 

Technické materiály a konstrukce II - 
kovy 10  10 

 
Zk 

Technologie zpracování kovů 10   10 Zk 

Speciální měření – nedestruktivní a 
destruktivní zkoušky 6  6 

 
Zp 

Strojní součásti 6  6  Zk 

Stroje a zařízení 6   6 Zk 

Elektronika 14   14 Zk 

Elektrotechnika 14  14  Zk 

Praktika z elektroniky 6  6  Zp 

Automatizace a řízení 14   14 Zk 

Technická dokumentace 12  12  Zk 

Technická mechanika 20  10 10 Zk 

Technická praktika  - nekovy, kovy 20 20   Zp 

Didaktika technické výchovy 40 20 20  Zk 

Bezpečnostní předpisy  8  8  Zk 

Ekonomika a marketing 8  8  Zk 
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Obecné otázky a dějiny techniky 6   6 Zp 

Počítačem podporované 
projektování 14   

14 
Zp 

Heuristické procesy v technice 6 6   Zp 

Závěrečná práce      Zp 

Pedagogická praxe      Zp 

Celkem 250 76 90  74   

Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium 
se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce, závěrečnou zkouškou před komisí 
a prezentací praktické ukázky výuky. Po jejím úspěšném složení získává absolvent 
osvědčení.  
 
Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 25 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v  Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 

v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 

Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 

Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D., e-mail: adam@pf.jcu.cz, tel: 387 773 054 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 

Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
 
 

UČITELSTVÍ TV PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 
Zkratka oboru: TV/ZŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s §6, odst. 1, písmene a)  
a b),  vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které 
vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost 
na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele tělesné výchovy 2. stupně základní školy v souladu se zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Cílová skupina:  
Studium je určeno vysokoškolsky vzdělaným učitelům 1. a 2. stupeň ZŠ. 
Vzdělávací program je určen absolventům vysokoškolského magisterského studia Učitelství 
pro 2. stupeň základní školy, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o kvalifikaci učit další 
předmět  - tělesnou výchovu na 2. stupni ZŠ a pro učitele 1. stupně základní školy, 

mailto:adam@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy, nebo 
absolventy DPS (pedagogické minimum). 
 
 

 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 

 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede ke splnění  kvalifikačních předpokladů pedagogických 
pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 
 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 

 
Forma studia:  
Prezenční i distanční. 
Z každého předmětu bude studentům umožněno po dohodě s vyučujícím nastudovat si 
třetinu materiálů distančně.  
Studijní opory pro distanční studium jsou dostupné na 
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/ 

 
Cíle studia: 
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti tělesné výchova a sportu pro základní školy, 
které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této 
oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem tělesné výchovy a sportu umožní 
absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na základní škole. 
 

Rozsah studia:  

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 260 hodin, z toho 160 
hodin přímé výuky a 80 hodin výuky distanční. Program je doplněn o 20 hodin přímé 
pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně. 
 
Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh 
(sem) 

1 2 3 

Pedagogika a psychologie – povinně volitelné předměty     

Obecná pedagogika  
(pro absolventy Učitelství 2. stupně ZŠ) 10 10   

Pedagogicko psychologický blok  
(pro absolventy Učitelství 1. stupně ZŠ) 20 20   

Povinné předměty     

Didaktika TV pro ZŠ 7   7 

Psychologie TV pro ZŠ 7   7 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/
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Antropomotorika a sportovní trénink 14   14 

Anatomie člověka 14 14   

Fyziologie tělesných cvičení 14  14  

Názvosloví 7 7   

Dějiny tělesné výchovy a sportu 7 7   

Zimní výcvikový kurz 30 30   

Gymnastika 14 14   

Atletika 14 14   

Plavání 14  14  

Sportovní hry 14   14 

Zdravotní TV 7  7  

Hygiena TV a první pomoc 7  7  

Letní výcvikový kurz 30  30  

Pedagogická praxe 20   20 

Seminář k závěrečné práci 10   10 

Celkem 260 86 72 72 

 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 

 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. 
Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. 
Studium bude ukončeno ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné 
písemné práce. 

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou: 

1) prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran 
zaměřenou především na didaktiku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů; 

2) znalostní komisionální zkouškou z předmětu didaktika tělesné výchovy a sport. 
 

 
Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  

 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 
 

Podmínky pro přijetí do programu: 
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Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  

 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 

Odborný garant: PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D., e-mail: tomtlusty@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 176 
Organizační garant: Centrum DVPP,  e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:tomtlusty@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO SŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504 

Zkratka oboru: TV/RSŠ_Z 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na 
jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele tělesné výchovy pro 
střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského 
studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto 
studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku tělesné výchovy na středních 
školách. 
 

Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 

Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 

Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 
 
Cíle studia: 
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti Tělesné výchovy pro střední školy, které 
jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. 
Znalosti a dovednosti získané studiem Tělesné výchovy umožní absolventům kvalifikovaný 
výkon pedagogické praxe na střední škole. 
 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky. 
Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe na střední škole, jejíž absolvování 
účastník doloží písemně. 
 

 
Studijní plán: 
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Studijní předmět 
Časová 

dotace 

Rozvrh 
(sem) 

1 2 3 

Pedagogika SŠ 25    

Psychologie SŠ 25    

Didaktika TV pro SŠ 14   14 

Biomechanika 14 14   

Hygiena TV a první pomoc 14  14  

Psychologie tělesné výchovy a sportu 14   14 

Výchova ke zdraví 14 14   

Zdravotní tělesná výchova 14   14 

Zimní výcvikový kurz 30 30   

Gymnastika 14 14   

Atletika 14 14   

Plavání 14  14  

Sportovní hry 14   14 

Letní výcvikový kurz 30  30  

Pedagogická praxe 20   20 

Celkem 270 86 58 76 

 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 

 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách  
a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek 
konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné 
zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno ústní závěrečnou zkouškou 
tvořenou ze znalostní komisionální zkoušky z tělesné výchovy a její didaktiky, prezentací 
a obhajobou závěrečné písemné práce a prezentací portfolia.  
 
Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 19 000,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 

 
 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
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Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  

 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 

Odborný garant: doc. PaedDr. Jan Štumbauer, Ph.D., e-mail: stumba@pf.jcu.cz,  
tel.: 387 773 180 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:stumba@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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 UČITELSTVÍ TV PRO SŠ – DALŠÍ PŘEDMĚT 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504 
Zkratka oboru: TV/RSŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění  kvalifikačních předpokladů v souladu s §6, odst. 1, písmene  
b),  vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které  
vede k rozšíření odborné kvalifikace způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se 
o studium k získání kvalifikace učitele tělesné výchovy střední školy v souladu se zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Cílová skupina:  
Studium je určeno vysokoškolsky vzdělaným učitelům pro SŠ. 
Vzdělávací program je určen absolventům vysokoškolského magisterského studia Učitelství 
pro střední školy, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o kvalifikaci učit další předmět  - 
tělesnou výchovu na SŠ.   
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede ke splnění  kvalifikačních předpokladů pedagogických 
pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Prezenční i distanční. 
Z každého předmětu bude studentům umožněno po dohodě s vyučujícím nastudovat si 
třetinu materiálů distančně.  
Studijní opory pro distanční studium jsou dostupné na 
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/ 
 
Cíle studia: 
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti tělesné výchova a sportu pro střední školy, 
které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této 
oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem tělesné výchovy a sportu umožní 
absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na střední škole. 

 
Rozsah studia:  

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin, z toho 120 
hodin přímé výuky a 80 hodin výuky distanční. Program je doplněn o 20 hodin přímé 
pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně. 
 
 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/
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Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh 
(sem) 

1 2 3 

Didaktika TV pro SŠ 14   14 

Antropomotorika 14  14  

Sportovní trénink 14   14 

Anatomie člověka 14 14   

Fyziologie tělesných cvičení 14  14  

Názvosloví 8   8 

Dějiny tělesné výchovy a sportu 8 8   

Zimní výcvikový kurz 30 30   

Gymnastika 14 14   

Atletika 14 14   

Plavání 14  14  

Sportovní hry 14  14  

Zdravotní TV 14   14 

Letní výcvikový kurz 30  30  

Pedagogická praxe 20   20 

Seminář k závěrečné práci 14   14 

Celkem 250 80 86 84 

 

Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 

Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. 
Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. 
Studium bude ukončeno ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné 
písemné práce. 

 

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou: 

3) prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran 
zaměřenou především na didaktiku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů; 

4) znalostní komisionální zkouškou z předmětu didaktika tělesné výchovy a sport. 
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Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 

podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 

 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 

Odborný garant: PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D., e-mail: tomtlusty@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 176 
Organizační garant: Centrum DVPP,  e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
  

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI 

PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA ZŠ 

 
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 
Zkratka oboru: Z/RZŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b) vyhlášky  
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele zeměpisu pro druhý stupeň základní školy v souladu se 
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy,  kteří chtějí 
získat kvalifikaci pro výuku  zeměpisu na 2. stupni základní školy, nebo absolventi DPS 
(pedagogické minimum).   
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 

 
Forma studia:  
Prezenční – cyklus přednášek, seminářů. 
 

Cíle studia:  
Program je zaměřen na získávání specifických dovedností a znalostí v oblasti výuky 
zeměpisu na základních školách. Účastníci kurzu si osvojí nejnovější teoretické poznatky 
z fyzické a sociální geografie, z regionální geografie jednotlivých kontinentů a z regionální 
geografie ČR a dále z didaktiky zeměpisu pro základní školy. Absolventi budou umět 
propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel 
zeměpisu na základní škole neobejde. Po absolvování budou účastníci kurzu schopni 
kvalifikovaně vyučovat zeměpis na základních školách.  

mailto:tomtlusty@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 270 hodin přímé výuky.   
 

 
Studijní plán:        

Studijní předmět Kredity 
Časová 

dotace 

Typ 
ukončení 

1. rok studia – zimní semestr    

Obecná pedagogika 7 20 Zk 

Planetární geografie 6 10 Zk 

    

Fyzická geografie I 8 15 Zk 

Fyzická geografie II 8 15 Zk 

Sociální geografie I 8 15 Zk 

 37 55  

1. rok studia – letní semestr     

GIS a dálkový průzkum Země 6 10 Zk 

Fyzická geografie III 8 15 Zk 

Sociální geografie II 8 15 Zk 

Sociální geografie III 8 15 Zk 

 30 55  

2. rok studia – zimní semestr    

Fyzická geografie ČR 8 20 Zk 

Sociální geografie ČR 8 20 Zk 

Regionální geografie Asie 6 15 Zk 

Regionální geografie Ameriky  6 15 Zk 

 28 70  

2. rok studia – letní semestr    

Regionální geografie Afriky,  
Austrálie a Oceánie  

6 15 Zk 

Regionální geografie Evropy 8 25 Zk 

Didaktika geografie II 8 30 Zk 

Závěrečná písemná práce 12   

 34 70  

Počet kreditů a hodin výuky celkem: 139 270  

 

Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 

Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium 
se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po 
jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.  
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Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 38 000,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 

podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D., e-mail: rypl@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 059 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 

Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
 

 

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI 

PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA SŠ 

 
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504 
Zkratka oboru: Z/RSŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost 
vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy.  Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele zeměpisu pro střední školy v souladu se zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy, kteří 
chtějí získat kvalifikaci pro výuku zeměpisu pro střední školy, nebo absolventi DPS.   

 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 

 
Forma studia:  
Prezenční – cyklus přednášek, seminářů. 
 
Cíle studia:  
Program je zaměřen na získávání specifických dovedností a znalostí v oblasti výuky 
zeměpisu na středních školách. Účastníci kurzu si osvojí nejnovější teoretické poznatky 
z kartografie, GIS a dálkového průzkumu Země, z planetární a  fyzické geografie, sociální 
geografie, z regionální geografie jednotlivých kontinentů a z regionální geografie ČR. 
Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez 

mailto:rypl@pf.jcu.cz
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nichž se moderní učitel zeměpisu na střední škole neobejde. Po absolvování budou 
účastníci kurzu schopni kvalifikovaně vyučovat zeměpis na středních školách.  
 
Rozsah studia:  
Výuka probíhá v pětihodinových blocích po dobu 30 týdnů (3 semestrů). Celková časová 
dotace na přímou výuku činí 200 vyučovacích hodin. 
 
Studijní plán:        

Studijní předmět Kredity 
Časová 
dotace 

Typ 
ukončení 

Pedagogika SŠ 7 25 Zk 

Psychologie SŠ 7 25 Zk 

 14 50  

Kartografie, GIS a dálkový průzkum Země 4 10 Zk 

Planetární geografie 3 5 Zk 

Fyzická geografie I 3 5 Zk 

Fyzická geografie II 4 10 Zk 

Fyzická geografie III 4 10 Zk 

 18 40  

Sociální geografie    

Sociální geografie I 4 10 Zk 

Sociální geografie II 4 10 Zk 

Sociální geografie III 4 10 Zk 

 12 30  

Regionální geografie    

Regionální geografie Afriky,  
Austrálie a Oceánie 3 5 

Zk 

Regionální geografie Ameriky  4 10 
Zk 

Regionální geografie Asie 4 10 Zk 

Regionální geografie Evropy 4  10 Zk 

Regionální geografie ČR 5 15 Zk 

 20 50  

Didaktika geografie pro střední školy    

Didaktika geografie 14 30 Zk 

Závěrečná písemná práce 12   

 26 30  

Počet kreditů a hodin výuky celkem:  200  

 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium 
se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po 
jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.  
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Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 

v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 

 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 

Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 

Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 

Odborný garant: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D., e-mail: rypl@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 059 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 

 

UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ  

  
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 
Zkratka oboru: KZV/RZŠ 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět, v souladu se zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí 
získat kvalifikaci pro výuku výchovy ke zdraví na 2. stupni základní školy, nebo absolventi 
DPS  (pedagogické minimum).   
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 33496/2019-4-1042. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Prezenční – cyklus přednášek, seminářů. 
 
Cíle studia:  
Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství výchovy ke zdraví na druhém 
stupni ZŠ. Těžiště přípravy je v oblasti oborové a oborově didaktické. Teoretická i praktická 
příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou 
nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese. Za stěžejní pedagogické kompetence 
absolventa učitelství 2. stupně ZŠ jsou pokládány kompetence v oblasti aprobačních 
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předmětů, psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně 
rozvíjející.  
 
Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin, z toho 20 
hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně. 
 
Studijní plán:    

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh (sem) Typ ukončení 

  

1 2 3  

Didaktika výchovy ke zdraví pro 
učitele 12 12   

Zk 

 Výchova ke zdravému životnímu 
stylu 12 12   

Zp 

 Výživa a zdraví  20 20   Zk 

 Anatomie a fyziologie člověka 20 20   Zk 

 Pedagogické aspekty rizikového 
chování 

 a prevence sociálně patologických 
jevů 12 12 

 

 

Zk 

 Etické aspekty výchovy ke zdraví 12 12   Zp 

         88    

 Výživa a kvalita potravin 12  12  Zk 

Seminář k závěrečné práci 
(metodologie) 10  10  

Zp 

 Pedagogická praxe souvislá 20  20  Zp 

 Zdravotní propedeutika a základy 
první 

 pomoci 20  
20 

 

Zk 

 Adekvátní pohybové aktivity a 
režimy 20  20  

Zp 

      82   

 Environmentální výchova a 
související 

 průřezová témata ve výchově ke 
zdraví 12   12 

Zk 

Problematika nadváhy a obezity ve 
školské praxi 12   12 

Zk 

 Etiopatogeneze civilizačních chorob 12   12 Zk 

 Psychologie zdraví 12   12 Zk 

 Regenerace, revitalizace a 
volnočasové 

 aktivity podporující zdraví 12     12 

Zp 
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 Motivace podpory zdraví, programy 
 podpory zdraví v ČR a možnosti 

aplikace 
 výchovy ke zdraví ve školním 

prostředí 12     12 

Zp 

 Seminář k závěrečné práci a 
prezentaci 8       8 

Zp 

Celkem 250   80 10 Zk/8 Zp 

     
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium 
se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.  Po 
jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.  
 
Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 

Maximální kapacita programu: 30 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 

 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 

Odborný garant: Mgr. Jan Schuster, Ph.D., e-mail: shuster@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 149  
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
 

                                   

DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA  

PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ A PRO UČITELE SŠ 

 
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504 
Zkratka oboru: NJ/RSŠ 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6b vyhlášky  
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je 
doplňující didaktické studium německého jazyka, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Cílová skupina:  
Vzdělávací program je určen v rámci CŽV všem, kteří splňují požadavek absolutoria 
magisterského studijního programu a kteří prokáží znalost německého jazyka na úrovni 
minimálně C1 SERR pro jazyky – viz Standard doplňujícího didaktického studia. 

Profil programu:  

mailto:shuster@pf.jcu.cz
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Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 

 
Cíle studia: 
Program doplňujícího didaktického studia německého jazyka je zaměřen na získávání 
metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky německého jazyka na ZŠ a SŠ. Účastníci 
programu si osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky didaktiky německého jazyka, ale 
naučí se je též vhodně aplikovat do praxe, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám 
výuky. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, 
bez nichž se moderní učitel cizích jazyků neobejde. Po absolvování budou účastníci kurzu 
schopni kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na ZŠ a SŠ.  
 

Rozsah studia:  
Výuka probíhá v šestihodinových blocích po dobu 10 týdnů. Každému z třiceti probíraných 
tematických okruhů jsou věnovány dvě hodiny výuky a dvě hodiny samostudia. Celková 
časová dotace na přímou výuku tedy činí 60 vyučovacích hodin. 

 
Studijní plán: 

Studijní předmět 

Časová 

dotace 
jeden 

semestr 

Typ ukončení 

Fremdsprachendidaktik (Gegenstand, 
Bezugswissenschaften), Lehr- und Lernziele 
des Fremdsprachenunterrichts  
Didaktika cizích jazyků (předmět, příbuzné 
vědy), cíle výuky cizích jazyků  

2 Bez ukončení 

Kommunikationsfähigkeit ale eines der Ziele 
des Fremdsprachenunterrichts  
Komunikační kompetence jako jeden z cílů 
výuky cizích jazyků  

2 Bez ukončení 

Methoden des Fremdsprachenunterrichts im 
Überblick  
Přehled metod výuky cizích jazyků  

2 Bez ukončení 

Kommunikative pragmatisch orientierte 
Methode und postmethodische Ära  
Komunikativní pragmaticky orientovaná 
metoda a postkomunikativní epocha  

2 Bez ukončení 

Sprachenerwerbstheorien  
Teorie osvojování jazyků  

2 Bez ukončení 
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Rahmenprogramm für Deutsch, Der 
gemeinsame europäische Referenzrahmen für 
Sprachen, Das Europäische Sprachenportfolio  
RVP ZV a RVP pro gymnázia, Společný 
evropský referenční rámec pro jazyky, 
Evropské jazykové portfolio  

2 Bez ukončení 

Hauptprobleme der Tschechen in der 
deutschen Aussprache  
Hlavní problémy českých žáků v německé 
výslovnosti  

2 Bez ukončení 

Wortschatzarbeit im Unterricht  
Práce se slovní zásobou ve výuce  

2 Bez ukončení 

Interferenz und Transfer, Bilinguismus  
Interference a transfer, bilingvismus  

2 Bez ukončení 

Europäische und tschechische Sprachenpolitik  
Evropská a česká jazyková politika  

2 Bez ukončení 

Mehrsprachigkeit, Deutsch nach Englisch, 
Konsequenzen für den Unterricht  
Mnohojazyčnost, němčina jako cizí jazyk po 
angličtině, závěry pro výuku  

2 Bez ukončení 

Grundlagen der Grammatikarbeit im 
Fremsprachenunterricht  
Základy práce s gramatickým učivem ve výuce  

2 Bez ukončení 

Die Problematik des Hörverstehens  
Problematika poslechu s porozuměním  

2 Bez ukončení 

Mündliche Kommunikation im Deutsch als 
Fremdsprache-Unterricht  
Ústní komunikace ve výuce němčiny jako 
cizího jazyka  

2 Bez ukončení 

Das Leseverstehen, Charakteristik  
Čtení s porozuměním, charakteristika  

2 Bez ukončení 

Schreibfertigkeit, schriftliche Textproduktion 
als Prozess, kreatives Schreiben  
Řečová dovednost psaní, písemný projev jako 
proces, tvořivé psaní  

2 Bez ukončení 

Didaktische und methodische Aspekte der 
Landeskunde, interkulturelle Kompetenz – 
interkulturelles Lernen  
Didaktické a metodické aspekty reálií, 
interkulturní kompetence – interkulturní učení  

2 Bez ukončení 

Didaktische Spiele, Lieder im 
Fremdsprachenunterricht  
Didaktické hry, písně ve výuce cizího jazyka  

2 Bez ukončení 

Leistungsmessung  
Zkoušení a testování  

2 Bez ukončení 

Fehler und ihre Korrektur  
Chyby a jejich oprava  

2 Bez ukončení 

Medien im Fremdsprachenunterricht  
Média ve výuce cizích jazyků  

2 Bez ukončení 
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Computergestützter Deutschunterricht  
Využití počítačů ve výuce německého jazyka  

2 Bez ukončení 

Lehrwerkbeurteilung und –analyse für die 
Unterrrichtspraxis  
Hodnocení a analýza učebních souborů pro 
výukovou praxi  

2 Bez ukončení 

Motivation beim fremdsprachlichen Lernen  
Motivace ve výuce cizích jazyků  

2 Bez ukončení 

Unterrichtsgestaltung, - planung und -analyse, 
Evaluationsverfahren, Sozialformen  
Realizace, plánování a analýza výuky, evaluační 
postupy, organizační formy práce  

2 Bez ukončení 

Literaturdidaktik, Textarbeit  
Didaktika literatury, práce s textem  

2 Bez ukončení 

Projektarbeit  
Projektové vyučování  

2 Bez ukončení 

Dramapädagogik  
Dramatická výchova  

2 Bez ukončení 

Der Einsatz von Lernstrategien, autonomes 
Lernen, Europäisches Portfolio  
Práce se strategiemi učení, autonomní učení, 
Evropské jazykové portfolio  

2 Bez ukončení 

Förderung der Schüler mit Lese- 
Rechtschreibschwierigkeiten  
Podpora žáků se specifickými poruchami učení  

2 Bez ukončení 

Celkem  60 
Závěrečná 

zkouška 

 

Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích. 
Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce, prezentací výstupů z profesního 
portfolia a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent 
osvědčení.  
 
Úplata za studium CŽV:  
Úplata činí 8 000,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 23 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 

skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
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Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 

v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 

 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 

Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 

 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 23 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného  po ukončení příjmu přihlášek. 
 

Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 

 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., e-mail: andras@pf.jcu.cz,  
tel.: 387 773 222 

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
 
  

STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI PRO VÝUKU  

NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY NA SŠ 

 
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504 

Zkratka oboru: NJ/DZS_SS 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:andras@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na 
jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele německého jazyka 
a literatury pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského 
studijního programu Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto 
studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku německého jazyka na středních 
školách. 
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 
 
Cíle studia: 
Program je zaměřen na získávání metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky 
německého jazyka na středních školách. Účastníci kurzu si osvojí nejnovější teoretické 
poznatky z lingvistiky (fonetiky, morfologie, lexikologie, slovotvorby, syntaxe, historické 
mluvnice a sociolingvistiky), z didaktiky německého jazyka pro střední školy, z literatury se 
zvláštním zřetelem na současnou literaturu německy mluvících zemí, z reálií německy 
mluvících zemí zaměřených především na aktuální témata a z dějin umění. Absolventi 
budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se 
moderní učitel cizích jazyků na střední škole neobejde. Po absolvování budou účastníci 
kurzu schopni kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na středních školách.  
 

Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 254 hodin přímé 

výuky, dále je vyžadováno minimálně 120 hodin samostudia. 
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Studijní plán: 

Studijní předmět Kredity 
Časová 
dotace 

LINGUISTIK/LINGVISTIKA   

Modul Morphologie/morfologie 6 16 

Modul Syntax/syntax 5 15 

Modul Lexikologie und Wortbildung/lexikologie a slovotvorba 5 15 

Modul Soziolinguistik/sociolingvistika 5 15 

Modul Sprachgeschichte/dějiny jazyka 5 15 

 26 76 

GESCHICHTE UND LANDESKUNDE/DĚJINY A REÁLIE   

Modul Aktuelle Entwicklungstrends in den deutschsprachigen 
Ländern/aktuální tendence vývoje v německy mluvících zemích 7 12 

Modul Kultur- und Kunstgeschichte der deutschsprachigen 
Länder/dějiny kultury a umění v německy mluvících zemích 7 14 

 14 26 

DIDAKTIK/DIDAKTIKA   

Modul Didaktik Deutsch als Fremdsprache für Lehramt 
Mittelschule/didaktika němčiny jako cizího jazyka pro učitelství 
na středních školách 25 51 

 25 51 

LITERATUR/LITERATURA   

Modul Literaturgeschichte/dějiny literatury 10 21 

Modul Literaturtheorie und -methoden / literární teorie a 
literárněvědné metody 5 10 

Modul Kinder- und Jugendliteratur/literatura pro děti a mládež 10 20 

 25 51 

PEDAGOGIKA/PSYCHOLOGIE   

Pedagogika SŠ 7 25 

Psychologie pro učitele SŠ 7 25 

 14 50 

Počet kreditů a hodin výuky celkem: 104 254 

 
 

Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium 
se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce, prezentací výstupů z profesního portfolia 
a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent 
osvědčení. 

Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,-Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 

Maximální kapacita programu: 23 účastníků 
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Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 

v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 

 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 

 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 

 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 23 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
poplatků po ukončení přijímacího řízení. 
 

Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 

 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., e-mail: andras@pf.jcu.cz,  
tel.: 387 773 222 

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:andras@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
 
  

UČITELSTVÍ VÝCHOVY K FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ZŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 
Zkratka oboru: FIG/ZŠ 

 
Typ programu:  
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky, písmeno b) 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele výchovy k finanční gramotnosti pro druhý stupeň základní školy 
v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ, 
kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku výchovy k finanční gramotnosti  na základní  škole, 
nebo absolventi DPS (pedagogického minima).   
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21449/2017-2-880. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Kombinovaná – cyklus přednášek a seminářů. 

 
Cíle studia:  
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti výchovy k finanční gramotnosti pro základní 
školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této 
oblasti. Vzdělávacím cílem je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti 
z oblasti financí, a to v rozsahu standardů finanční gramotnosti, které byly vymezeny 
v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. 
Znalosti a dovednosti získané studiem výchovy k finanční gramotnosti umožní 
absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na základní škole. 
 

Rozsah studia:  
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 259 hodin. 
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Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh 
(sem) 

Typ 
ukončení 

1 2 3 

Obecná pedagogika 20 10  5  5  Zk 

Matematika  20 20   Zk 

Výchova k finanční gramotnosti a její didaktika 16   16 zápočet 

Ekonomie 18 18   Zk 

Úvod do financí 15 15   zápočet 

Finanční produkty 15  15  Zk 

Pojišťovnictví 12  12  Zk 

Výpočetní technika pro matematiky  8 9   zápočet 

Výpočetní prostředky finanční 
a pojistné matematiky 18  9 9 Zk 

Pravděpodobnost a matematická statistika 1 9  9  Zk 

Pravděpodobnost a matematická statistika 2 12   12 Zk 

Marketing a management 24  12 12 Zk 

Právo 9 9   Zk 

Základy veřejné a mediální komunikace  9  9  Zk 

Zaměstnanost a trh práce 9   9 Zk 

Seminář k závěrečné práci 5  5  zápočet 

Pedagogická praxe 20   20 zápočet 

Odborná praxe 20   20 zápočet 

 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních 
lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium 
se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po 
jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.  
Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 20 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
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Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 

v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 

 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 

Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 

Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 20 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Bc. Anežka Pořízková 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., e-mail: petrasek@pf.jcu.cz, tel: 
387 773 093   
Organizační garant: Centrum DVPP,  e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324   
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků, může být přímá výuka prováděna 
formou konzultací společných i individuálních, dle dohody. 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:petrasek@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503 

Zkratka oboru: RJ/RZŠ 

 

Typ programu:  

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede 
k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium 
k získání kvalifikace učitele ruského jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy 
v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Cílová skupina:  
Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí 
získat kvalifikaci pro výuku ruského jazyka a literatury na 2. stupni základní školy, nebo 
absolventi DPS (pedagogické minimum). Podmínkou je znalost ruského jazyka alespoň na 
úrovni B2 SERR pro jazyky. 
  

Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68. 

 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 
v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 

Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 
 
Cíle studia:  
Studijní program připravuje budoucí učitele ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň 
základní školy a absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství ruského 
jazyka  a literatury pro 2. stupeň základní školy. Vycházíme přitom z dlouholetých 
zkušeností pedagogických pracovníků v oboru ruský jazyk. Protože frekventanti budou již 
absolventy magisterského studia, zaměří se další vzdělávání zejména na oborovou složku 
ruského jazyka. Požadovaná vstupní úroveň jazykových znalostí je stanovena na B2 
evropského referenčního rámce pro jazyky. V průběhu studia by posluchači měli získat 
znalosti na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.   
 
Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé 
výuky. Program je doplněn o 15 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student 
doloží písemně. 
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Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh 
(sem.) Typ 

ukončení 
1 2 3 

Obecná pedagogika 20 10 10  Zk 

Ruský  jazyk - morfologie 28 14 14  Zk 

Ruský jazyk - fonetika  10 10   Zp 

Ruský jazyk - syntax 20  10 10 Zk 

Ruský jazyk – didaktika  

a pedagogická praxe 34  16 18 Zk 

Ruský jazyk – konverzace a praktický jazyk 80 30 30 20 Zk 

Ruský jazyk – analytické čtení textu 16 16   Zp 

Vybrané kapitoly z ruské literatury  

a kultury 16  16  Zp 

Ruský jazyk - reálie 14   14 Zp 

Ruský jazyk – základy lexikologie  

a stylistiky 12   12 Zk 

Praxe 15     

Celkem 265 80 96 74   

 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 

 
 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách  
a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek 
konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné 
zkoušce a získání osvědčení. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a 
závěrečnou znalostní zkouškou z ruského jazyka  
a jeho didaktiky v ruském jazyce před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent 
osvědčení.  
 

Úplata za program: 
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.  
 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 20 účastníků 
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Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.  
Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na 
tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 
Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 
podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 

dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 

Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška. 
 

Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 

Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 20 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 

 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D., mail: matyus@pf.jcu.cz, 
tel.: 387 773 151 

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:matyus@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
 

STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

 

STUDIUM PRO VÝCHOVNÉ PORADCE 

 
Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501 
Zkratka oboru: VP-cžv 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s §8  vyhlášky  
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je 
předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce 
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Studium je určeno vysokoškolsky vzdělaným učitelům, absolventům magisterských 
studijních programů učitelských oborů, kteří již vykonávají činnost výchovného poradce na 
ZŠ, SŚ, SOU nebo se na ni připravují a mají nejméně 2 letou učitelskou praxi. 
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 8865/2019-1-307. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických 
pracovníků v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 

Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Prezenční - cyklus přednášek a seminářů. 
 
Cíle studia: 
Program klade důraz na vytvoření předpokladů a kompetencí z oblasti pedagogiky, 
psychologie, pomocných disciplín – zdravotních a právních -  pro realizaci požadovaných 
činností a rolí výchovného poradce na škole a při kooperaci s rodiči a různými institucemi 
(PPP, SPC, SVP, ÚP, OSPOD). 

 
Rozsah studia:  
Program DVPP bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 220 hodin přímé 
výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah individuální výuky a 30 hodin stáží 
v akreditovaných školských poradenských zařízeních (dále jen „praxe“). Celkem 250 hodin. 
 
Studijní plán: 
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Studijní předmět Kredity 
Časová 
dotace 

 

Typ 
zakončení 

Modul č. 1  Společné vzdělávání    

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
specifika podpory žáků se zdravotním postižením 

 
6 

20 ZP 

Žák v kontextu služeb výchovného poradce 18 64 ZP 

Modul č. 2  Právní rámec poradenské činnosti a systém 
poradenských služeb 

   

Právní rámec výkonu poradenské činnosti 4 8 ZP 

Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do 
školních poradenských služeb 

5 10 ZP 

Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích 
pedagogiky a psychologie 

4 8 ZP 

Modul č. 3  Teorie a organizace výchovného poradenství    

Osobnost výchovného poradce – specifika role výchovného 
poradce ve školním prostředí 

6 20 ZP 

Základní dovednosti vedení poradenské komunikace 6 16 ZP 

Školní třída, její vedení a diagnostika 6 20 ZP 

Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 6 16 ZP 

Monitorování a evaluace,  autoevaluace výchovného 
poradenství 

5 10 ZP 

Modul č. 4  Kariérové poradenství a poradenská praxe    

Kariérové poradenství 6 12 ZP 

Základní diagnostické metody a intervenční techniky 
poradenské práce ve škole 

8 16 ZP 

    

Praxe 40 30* ZP 

    

Celková povinná časová dotace 120 250  

*20 hodin praxe doloží účastník CŽV dle pokynů lektora předmětu – dokumentace 
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/pedagogicka_praxe_vychovny_pora
dce.php  
  10 hodin praxe je společných v rámci studia 

 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 

 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, 
získání dílčích zápočtů v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. 
Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. 
Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou 
závěrečné písemné práce  v rozsahu minimálně 30 stran, rozpravou nad okruhy pro ověření 
znalostí z výchovného poradenství-prezentace z výstupů z praxe. 
 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/pedagogicka_praxe_vychovny_poradce.php
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/pedagogicka_praxe_vychovny_poradce.php
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Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 7 000,- Kč, celkem 28 000,- Kč.  
 
Minimální kapacita programu: 10 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 

 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 

ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 

podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 
ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 
 
 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
 
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení příjmu přihlášek. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D., e-mail: garabik@pf.jcu.cz, tel: 
387 773 245 
Organizační garant: Centrum DVPP,  e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324 

 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 

  

 METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501 
Zkratka oboru: MSPJ-cžv 

 

Typ programu:  
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s §9  vyhlášky  
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je 
předpokladem pro výkon specializované činnosti prevence sociálně patologických jevů 
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou učitelé, kteří potřebují získat další kvalifikační předpoklady pro výkon 
specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  
 
Profil programu:  
Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
číslo akreditace Č.j.: MSMT- 11457/2020-2-275. 
 
Účel vzdělávání:  
Studium programu CŽV vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických 
pracovníků v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  
 
Osvědčení:  
Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení. 
 
Forma studia:  
Kombinovaná - cyklus přednášek, seminářů, e-learning. 

 
Cíle studia: 
Studium je určeno posluchačům, kteří se připravují či již vykonávají pozici školního metodika 
primární prevence. Program klade důraz na vytvoření předpokladů pro aplikaci poznatků 
z pedagogiky a psychologie  do oblasti přípravy a realizace  prevence na školách. Zároveň 
je  příprava zaměřena na  získání či prohloubení odborných znalostí a dovedností 
potřebných pro vystižení specifik metodikovy role ve školní prevenci (adiktologie, 
legislativa aj.). 
Základním cílem programu je posílení a prohloubení znalostí a dovedností pro práci 
s dítětem i třídou ve včasné diagnostice a prevenci rizikového chování. Úkolem programu 
je dále připravit metodiky prevence na jednání (včasnou intervenci) a na zvládání  rizikového 

mailto:garabik@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
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chování, na spolupráci s poradenskými specializovanými institucemi. Dále také na 
schopnost motivovat tým kolegů pro tvorbu preventivních programů, koncipovat a vytvářet 
programy (Minimální preventivní program) a řídit nebo přímo realizovat jednotlivé aktivity 
preventivní práce ve škole. Důležitý bude rozvoj schopnosti monitorovat situaci ve škole, 
koncipovat na základě zjištěných informací cíleně zaměřené programy a realizovat jejich 
evaluaci. 
 
Rozsah studia:  
Studium zahrnuje 250 hodin, z toho 30 hodin praxe.  
 
Studijní plán: 

Studijní předmět 
Časová 
dotace 

Rozvrh (sem) 
Typ ukončení 

1 2 3 

Aktuální modely prevence a její místo 
v poradenském systému školy 4 4   ZK 

Primární prevence v podmínkách školy a její 
zařazení do školních poradenských služeb 4 4   Zp 

Specifika role školního metodika prevence v 
systému práce školy 4 4   Zp 

Legislativa a primární prevence ve školství 8 8   ZK 

Pedagogická psychologie a poradenská 
psychologie v práci metodika 8 8   ZK 

Sociálně nežádoucí jevy  – příčiny a podstata 
sociálně nežádoucího chování dětí a mládeže 
a jeho jednotlivé podoby 16 16   ZK 

Projevy rizikového chování žáků 12 12   ZK 

Vývojová specifika a problémy dětí školního 
věku 8 8   Zp 

Pedagogická diagnostika žáka 8 8   ZK 

Metody monitoringu a evaluace preventivních 
opatření, programů, projektů 8 8   Zp 

Poradenský proces a systém poradenské péče 
obecně i na úrovni kraje, poradny a školy, 
zahrnutí školní prevence do systému 
poradenské práce v regionu 4 4   Zp 

Diagnostika třídy 8 8   Zp 

Školní třída a třídní management 8 8   Zp 

Didaktický seminář 8 8   Zp 

Principy společného vzdělávání v kontextu 
práce metodika prevence 8 8   ZK 

Didaktické inovace a jejich uplatnění 
v koncipování preventivních činností 4  4  Zp 

Emoce a motivace ve škole 8  8  Zp 

Sociologie rodiny a komunikace s rodiči 8  8  ZK 

Psychohygiena a zvládání zátěže ve škole 4  4  Zp 

Krizová intervence ve škole 4  4  Zp 
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Metody a činnosti pro práci s dětmi v rámci 
specifické i nespecifické prevence 12  12  ZK 

Tvorba preventivních programů, projektů pro 
školy, standardy prevence, PP, školní strategie 
a její tvorba a vyhodnocování, dokumentace 
metodikovy práce 16  16  ZK 

Osobnostní a sociální výcvik 16  16  Zp 

Kurz zážitkové pedagogiky 24  24  Zp 

Techniky zvládání zátěže 8  8  Zp 

Praxe 30   30 Zp 

Celkem 250 116 104 30  

 
Studijní opory:  
Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory 
zveřejněny. 
 
Požadavky pro absolvování programu:  
Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích. 
Účastníci programu budou postupně, během celého studia zpracovávat podle instrukcí 
portfolio o vlastních studijních aktivitách. V rámci portfolia budou zpracovány následující 
povinné úkoly: 
V rámci 1. semestru studia:   

- zpracování či inovace minimálního preventivního programu pro vlastní školu;  
- zpracování ročníkové práce zaměřené na návrh a reflexi z prozkoušení činnosti  
s dětmi v rámci specifické či nespecifické prevence ve škole;  
- prostudování 5 vybraných publikací, zpracování a prezentace jejich obsahu. 

V rámci 2. semestru studia budou posluchači vedeni:  
- zpracování a vyhodnocení 3 diagnostických metod; 
- zmapování klimatu vybrané školní třídy; 

V rámci 3. semestru studia budou posluchači vedeni: 
- zpracování nástroje pro hodnocení preventivního programu; 
- zpracování a přípravy obhájení závěrečné práce. 

Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce získá absolvent osvědčení. 

 
Úplata za studium CŽV:  
Úplata za každý semestr činí 7 500,- Kč, celkem 22 500,- Kč.  
 

Minimální kapacita programu: 15 účastníků 
Maximální kapacita programu: 30 účastníků 
 
Podmínky pro přijetí do programu: 
Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího 
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová 
skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické 
i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí 
přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto 
skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.  
Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce 
ke studiu v rámci CŽV přijat. 
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Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 
Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.  
 

Přihláška:  
Přihláška je dostupná na: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html   
Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické 

podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do termínu uvedeného 
v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže uvedenou adresu společně s ověřeným 
dokladem o vzdělání. 
Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, 

ani nezasílá potvrzení od lékaře. 
 
Administrativní poplatek za přihlášku:  
Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz. elektronická přihláška. 

 
Přílohy k přihlášce:  
Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání 
předepsaném v cílové skupině. 
  
Přijímací zkouška:  
Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí,  v pořadí, 
v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí 
bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě 
zápisného po ukončení přijímacího řízení. 
 
Příjem přihlášek: do termínu uvedeného v rámci aktuálního přijímacího řízení na níže 
uvedenou adresu. 
Jihočeská univerzita 
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP 
Jeronýmova 10 
371 15 České Budějovice 
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109 
 
Zahájení studia:  dle podmínek aktuálního přijímacího řízení 
Odborný garant: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., e-mail: mproch@pf.jcu.cz 
tel.: 387 773 360 
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324 
 
Další organizační informace:  
Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice. 
  

STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 

 
• Údaje o aktuálních kurzech CŽV jsou dostupné na:  

https://czv.jcu.cz/cs/kurzyverejnost 

http://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/kurzy_sablony.php 

 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
mailto:%20mproch@pf.jcu.cz
mailto:jandova@pf.jcu.cz
https://czv.jcu.cz/cs/kurzyverejnost
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IV. STUDIJNÍ PLÁNY 
PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Studijní plány CŽV jsou dostupné v IS Stag. 

 

STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD UČITELSTVÍ VŠEOBECNĚ 

VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ 

 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky  

Za-
konč. 

Dopor. 
sem. 

KPE/OPECŽ Obecná pedagogika 7 20 ZK 1. 

KPE/ODICŽ Obecná didaktika 9 32 ZK 1. 

KPE/TVCŽ1 Teorie výchovy I 3 10 Zp 2. 

KPE/TVCŽ2 Teorie výchovy II 4 10 ZK 3. 

KPE/SPCŽ1 Sociální pedagogika I 3 10 Zp 2. 

KPE/SPCŽ2 Sociální pedagogika II 4 10 ZK 3. 

KPE/OPSCŽ Obecná psychologie 7 20 ZK 1. 

KPE/PSOCŽ Psychologie osobnosti a jejího vývoje 7 20 ZK 2. 

KPE/PŠCŽ1 Pedagogická a školní psychologie I 3 10 Zp 2. 

KPE/PŠCŽ2 Pedagogická a školní psychologie II 4 10 ZK 3. 

KPE/SICŽ1 Sociální interakce ve škole a sociálně 
psychologické profesní dovednosti 
pedagoga, osobnostně sociální výcvik I 

2 10 Zp 1. 

KPE/SICŽ2 Sociální interakce ve škole a sociálně 
psychologické profesní dovednosti 
pedagoga, osobnostně sociální výcvik II 

2 10 Zp 2. 

KPE/PDICŽ Pedagogická diagnostika 7 20 ZK 3. 

KPE/SPCŽ Speciální pedagogika 7 20 ZK 3. 

KPE/ODCŽ
1 Oborové a předmětové didaktiky I 3 17 

Zp 1. 

KPE/ODCŽ
2 Oborové a předmětové didaktiky II 6 17 

ZK 2. 

KPE/OPXCŽ Odborná praxe 9 20 Zp 3. 

KPE/SZPCŽ Seminář k závěrečné práci 3 4 Zp 2. 

KPE/QPVCŽ Závěrečná zkouška 0 0 ZZ  

Celkem  90 270   
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STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD –  

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA  

PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 

 

Povinné předměty: 
 

Zkr. Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/ZSPGŹ Základy speciální pedagogiky 5 10 ZK 1. 

KPE/PSPGŹ Pedagogická a sociální 
psychologie 

5 10 ZK 1. 

KPE/PPGŹ Patopsychologie                     
a psychopatologie 

5 10 ZK 1. 

KPE/MPGŹ Medicínská propedeutika 10 30 ZK 1. 

KPE/SPDGŹ Specializace v psychopedii       
a didaktika 

6 15 ZK 1. 

KPE/SSDGŹ Specializace v somatopedii        
a didaktika 

6 15 ZK 1. 

KPE/EPPGŹ Etika v pomáhajících profesích 4 8 Zp 2. 

KPE/PO1GŹ Speciálně pedagogická 
diagnostika a poradenství I 

6 10 ZK 2. 

KPE/IVGŹ Inkluzivní vzdělávání 5 12 ZK 2. 

KPE/SLDGŹ Specializace v logopedii             
a didaktika 

6 15 ZK 2. 

KPE/SUDGŹ Specializace v surdopedii          
a didaktika 

6 15 ZK 2. 

KPE/OX1GŹ Oborová praxe I 6 40 Zp 2. 

KPE/ICTGŹ Využití ICT ve speciální 
pedagogice 

5 10 Zp 3. 

KPE/PO2GŹ Speciálně pedagogická 
diagnostika a poradenství II 

6 10 ZK 3. 

KPE/LEVGŹ Legislativa týkající se 
vzdělávání a ochrany osob se 
zdravotním postižením 

4 10 Zp 3. 

KPE/SEDGŹ Specializace v etopedii             
a didaktika 

6 15 ZK 3. 

KPE/STDGŹ Specializace v tyflopedii          
a didaktika 

6 15 ZK 3. 

KPE/OX2GŹ Oborová praxe II 5 30 Zp 3. 

KPE/ZPMGŹ Seminář k závěrečné práci  
- metodologie 

3 5 Zp 3. 

KPE/IVPGŹ Tvorba individuálně 
vzdělávacích plánů 

3 5 Zp 4. 

KPE/PARGŹ Specializace v oblasti 
parciálních poruch 

6 15 ZK 4. 
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KPE/KOMGŹ Specializace v oblasti edukace 
osob s kombinovaným 
postižením 

6 15 ZK 4. 

KPE/QSPGŹ Závěrečná zkouška speciální 
pedagogika 

0 0 ZZ 4. 

KPE/QPDGŹ Závěrečná zkouška pedie a její 
didaktika 

0 0 ZZ 4. 

KPE/OZPGŹ Obhajoba závěrečné práce 0 0 obhajoba 
ZP 

4. 

Celkem 120 320   

 

 

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA I, II 

 
Povinné předměty – shodné pro I) i II) – liší se úrovní obtížnosti studia  

a závěrečné zkoušky: 
 

Zkratka 

předmětu Název předmětu 
Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

Za- 
konč. 

Dopor. 
sem. 

KPE/ 
ŠPRAŽ 

Modul 1: Škola, školní práce a role 
asistenta pedagoga 

12 20 Zk 1. – 2. 

 Škola jako systém  2   

 Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho 
odpovědnost, spolupráce s pedagogem a 
pedagogickým sborem 

 4   

 Základní orientace ve struktuře vzdělávacích 
programů 

 3   

 Úvod do systému hodnocení žákovské práce 
a chování žáka 

 4   

 Základy didaktické a výchovné činnosti  3   

 Podpora kooperace mezi žáky a vytváření 
inkluzivního prostředí třídy 

 4   

KPE/ 
PŽAŽ 

Modul 2: Podpora žáka 
14 25 Zk 1. – 2. 

 Orientace v požadavcích školy na žáka  3   

 Základy psychohygieny učení  3   

 Základní techniky cíleného pozorování 
zaměřeného na potřeby žáka a základní 
techniky pedagogické diagnostiky 

 4   

 Formy a metody podpory žáka při výuce       
a přípravě na vyučování 

 4   

 Základní znalosti řešení výchovných problémů  4   

 Možnosti pomoci při upevňování 
hygienických a pracovních návyků, 
prosociálního chování žáků 

 4   

 Základní principy integrace žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

 3   

KPE/ Modul 3: Systém péče o žáka 5 10 Zk 1. – 2. 
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SPŽAŽ 

 Systém péče o žáka  3   

 Základní právní předpisy  4   

 Spolupráce škol a školských poradenských 
zařízení s pracovníky pomáhajících 
profesí a s Policií ČR  

 3   

KPE/ 
PPKAŽ 

Modul 4: Pedagogicko-psychologická             
a kulturní specifika v práci asistenta 

pedagoga 

14 25 Zk 1. – 2. 

 Problematika zohledňování kulturních 
odlišností v práci se žáky z odlišného 
kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání 

 5   

 Specifika práce se žáky ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí 

 6   

 Specifika práce se žáky se zdravotním 
postižením 

 6   

 Možnosti mediace mezi školou, rodinou         
a žáky 

 4   

 Komunikační dovednosti asistenta 
pedagoga 

 4   

KPE/ 

PXAŽ 

Modul 5: Praxe 
15 40 Zp 1. – 2. 

KPE/ 
QZ1AŽ 

QZ2AŽ 

Závěrečná zkouška 
  ZZ  

Celkem: 60 120   

 

 

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu 
Počet 

kreditů 
Rozsah 
výuky 

Zakonč. 
Dopor. 
sem. 

KPE/ZPPŘ Modul 1: 13 30 Zk 1. – 2. 

 Základní právní předpisy a jejich 
aplikace ve školství 

    

KPE/PPŘ Modul 2: 13 25 Zk 1. – 2. 

 Pracovní právo     

KPE/FŠŘ Modul 3: 13 25 Zk 1. – 2. 

 Financování školy     

KPE/OŠ1Ř, 
KPE/OŠ2Ř Modul 4: 

 
13 

 
20 

 
Zk 

1. – 2. 

 Organizace školy a 
pedagogického procesu I, II 

    

KPE/TSŘ Třídenní stáž 8 15 Zp 1. – 2. 
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KPE/QZZŘŽ Závěrečná zkouška 0 0 ZZ 2. 

Celkem 60 115   

 

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky  

Zakonč. Dopor. 
sem. 

                                 Modul 1: Pedagogická praxe   

KPE/MPX1R Průběžná pedagogická  
praxe I 3 8 

 
Zp 

1. 

KPE/MPX2R Průběžná pedagogická  
praxe II 3 8 

 
Zp 

2. 

KPE/MPX3R Průběžná pedagogická  
praxe III 3 4 

 
Zp 

3. 

KPE/MSX1R Souvislá pedagogická praxe I 7 20 Zp 2. 

KPE/MSX2R Souvislá pedagogická praxe II 8 20 Zp 3. 

                                      Modul 2: Pedagogika 

KPE/MPPR1 Předškolní pedagogika I 3 10 Zp 1. 

KPE/MPPR2 Předškolní pedagogika II 5 10 ZK 2. 

KPE/MSP1R Sociální a pedagogická 
komunikace I 

2 8 Zp 1. 

KPE/MSP2R Sociální a pedagogická 
komunikace II 

1 4 Zp 2. 

KPE/MPER1 Speciální pedagogika I 3 4 Zp 2. 

KPE/MPER2 Speciální pedagogika II 5 8 ZK 3. 

KPE/MSOPR Sociální pedagogika  3 12 Zp 3. 

KPE/MPPDR Pedagogicko psychologická 
diagnostika  

8 12 ZK 3. 

KPE/MPVZR Metody pedagogického 
výzkumu a seminář 
závěrečných prací  

3 8 Zp 2. 

KPE/MŠLPR Školní legislativa a 
personalistika  

3 8 Zp 2. 

                                      Modul 3: Psychologie a biologie 

KPE/MOSVR Osobnostní a sociální výcvik  3 12 Zp 1. 

KPE/MPOVR Psychologie osobnosti a 
jejího vývoje  

8 12 ZK 1. 

KPE/MAPSR Aplikovaná psychologie  3 12 Zp 2. 

KBI/MBDR1 Biologie dítěte I 3 4 Zp 2. 

KBI/MBDR2 Biologie dítěte II 5 8 ZK 3. 

                                     Modul 4: Předškolní vzdělávání 

KPE/MOFVR Obsah a formy předškolního 
vzdělávání 

8 8 ZK 1. 

KPE/MMČR1 Metodika činností v MŠ I 3 8 Zp 2. 
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KPE/MMČR2 Metodika činností v MŠ II 5 12 ZK 3. 

KPE/MMHČR Metodika hrových činností  8 12 ZK 3. 

                                     Modul 5: Mateřský jazyk a literatura 

KBH/MČJR Český jazyk  3 8 Zp 3. 

KBH/MDLR Dětská literatura  8 8 ZK 1. 

KBH/MTMŘR Technika mluvené řeči  3 8 Zp 3. 

KPE/QMR Závěrečná zkouška 0 0 ZZ  

Celkem  120 256   

                                                                    

 

 

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

hod./sem. 

Za- 
konč. 

Dopor. 
sem. 

KBH/PJČJR Jazyk a jazyková komunikace 
– český jazyka a literatura 

8 20 ZK 1. 

KPE/PMAR Matematika a její aplikace 8 20 ZK 2. 

KIN/PIKTR Informační a komunikační 
technologie 

4 10 Zp 1. 

KBI/PCSR1 Člověk a jeho svět I 2 8 Zp 2. 

KGE/PCSR2 Člověk a jeho svět II 2 8 Zp 3. 

KZV/PCZR Člověk a zdraví – výchova  
ke zdraví  

1 2 Zp 2. 

KTS/PCZTR Člověk a zdraví – tělesná 
výchova 

3 8 Zp 3. 

KHV/PUKR
1 

Umění a kultura – hudební 
výchova I 

2 8 Zp 2. 

KVV/PUKR
2 

Umění a kultura – výtvarná  
výchova II 

2 8 Zp 2. 

KFY/PCSPR Člověk a svět práce 4 8 Zp 2. 

KPE/PSPR1 Speciální pedagogika I     3 10 Zp 1. 

KPE/PSPR2 Speciální pedagogika II   5 10 ZK 2. 

KPE/PSYR1 Psychologie I 3 10 Zp 1. 

KPE/PSYR2 Psychologie II 5 10 ZK 2. 

KPE/PPER Pedagogika 8 20 ZK 1. 

KPE/PSDR1 Pedagogicko psychologická 
diagnostika I 

3 10 Zp 2. 

KPE/PSDR2 Pedagogicko psychologická 
diagnostika II 

5 10 ZK 3. 

KPE/PPXR Pedagogická praxe 10 20 Zp 3. 

KPE/PZPR Závěrečná práce 12 4 Zp 3. 

KPE/QPR Závěrečná zkouška 0 0 ZZ 3. 

Celkem   90 204   
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UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

 

Povinné předměty: 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

hod./sem. 

Zakonč. Dopor. 
ročník 

KPEG/3OPEZ Obecná pedagogika 7 20 ZK 1. 

KAJ/3AZ1 Anglický jazyk I 12 56 Zp 1. 

KAJ/3FF Fonetika a fonologie 9 28 ZK 1. 

KAJ/3RK Reálie a kultura anglicky 
mluvících zemí 

7 28 Zp 1. 

KAJ/3AZ2 Anglický jazyk II 14 56 ZK 1. 

KAJ/3M Morfologie 9 28 ZK 1. 

KAJ/3L1 Literatura I 7 28 Zp 1. 

KAJ/3AZ3 Anglický jazyk III 9 42 Zp 2. 

KAJ/3D1 Didaktika anglického jazyka I 7 28 Zp 2. 

KAJ/3S Syntax 9 28 ZK 2. 

KAJ/3L2 Literatura II 4 14 Zp 2. 

KAJ/3AZ4 Anglický jazyk IV 11 42 ZK 2. 

KAJ/3D2 Didaktika anglického jazyka II 7 28 ZP 2. 

KAJ/3LE Lexikologie 9 28 ZK 2. 

KAJ/3L3 Literatura III 4 14 Zp 2. 

KAJ/3PEPR Pedagogická praxe 2 (4)* Zp 2. 

KAJ/3QZ Závěrečná zkouška 0 0 ZZ 2. 

Celkem 127 468   

* hodinová dotace předmětu Pedagogická praxe je nad rámec rozsahu přímé kontaktní 
výuky 
 

 

 

UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO SŠ 

 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/3PES Pedagogika SŠ 7 25 ZK 1. 

KPE/3PSS Psychologie pro učitele SŠ 7 25 Zp 2. 

KAJ/3A1 Anglický jazyk I 5 14 Zp 1. 

KAJ/3A2 Anglický jazyk II 6 14 ZK 2. 

KAJ/3P1 Pragmatika I 5 14 Zp 1. 

KAJ/3P2 Pragmatika II 6 14 ZK 2. 

KAJ/3HVA Historický vývoj angličtiny 5 14 Zp 3. 

KAJ/3KJA Komplexní jazyková analýza 5 14 Zp 2. 
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KAJ/3JJ1 Vybrané jazykové jevy  
pro učitele I 

5 14 Zp  
1. 

KAJ/3JJ2 Vybrané jazykové jevy  
pro učitele II 

6 14 ZK  
2. 

KAJ/3DAP1 Didaktika AJ a pedagogická 
praxe I 

5 14 Zp  
1. 

KAJ/3DAP2 Didaktika AJ a pedagogická 
praxe II 

6 14 
(+10)* 

ZK  
2. 

KAJ/3SL Současná angloamerická 
literatura 

5 14 ZK  
1. 

KAJ/3VD Vývoj angloamerického 
dramatu 

5 14 Zp  
3. 

KAJ/3SF Science fiction a současná 
angloamerická lit. pro mládež  

5 14 Zp  
2. 

KAJ/3PSS Proměny současného 
angloamerického světa 

5 14 ZK  
3. 

KAJ/3KZP Konzultace k závěrečné práci 2 4 Zp 3. 

KAJ/3QS Závěrečná zkouška a 
obhajoba závěrečné práce 

   3. 

Celkem 90 250 
(+10)* 

  

* 10 hodin pedagogické praxe, která není součástí kontaktní výuky 

 

 

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY  

PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/3OPEZ Obecná pedagogika 7 20 ZK 1. 

KBH/3USL 
Úvod do studia literatury 4 10 ZK 1. 

KBH/3ČL19 
Česká literatura 19. století 5 15 ZK 1. 

KBH/3ČL1 
Česká literatura 1. pol. 20. 
stol. 

5 
15 

ZK 
1. 

KBH/3ČL2 
Česká literatura 2. pol. 20. 
stol. 

5 
15 

ZK 
2. 

KBH/3ČLD 
Česká literatura pro děti a 
mládež 

 
6 

 
20 

 
Zp 

 
3. 

KBH/3SLD 
Světová literatura pro děti 
a mládež 

 
5 

 
15 

 
ZK 

 
3. 

KBH/3SČL Starší česká literatura 3 5 Zp 3. 

KBH/3DLV 
Didaktika literární výchovy 5 15 Zp 3. 
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KBH/3USČ  
Úvod do studia českého 
jazyka 

3 
5 

ZK 
1. 

KBH/3HM 
Historická mluvnice a 
dialektologie 

 
3 

 
5 

 
Zp 

 
1. 

KBH/3MOR 
Současná česká mluvnice –
morfologie  

 
6 

 
20 

 
ZK 

 
1. 

KBH/3SYN 
Současná česká mluvnice – 
syntax  

 
6 

 
20 

 
ZK 

 
2. 

KBH/3ST 
Slovotvorba 4 10 ZK 2. 

KBH/3STY 
Stylistika a nauka o textu 6 20 ZK 2. 

KBH/3DČ1 
Didaktika českého jazyka a 
slohu I 

 
4 

 
10 

 
Zp 

 
2. 

KBH/3DČ2 
Didaktika českého jazyka a 
slohu II 

6 15 ZK 3. 

KBH/3VSČ Vývoj spisovné češtiny 3 5 Zp 2. 

KBH/3ZL Základy lexikologie 4 10 ZK 3. 

KBH/3PEP 
Pedagogická praxe z ČJ  
na 2. stupni ZŠ 

0 20 Zp 3. 

KBH/3QZ Závěrečná zkouška a 
obhajoba závěrečné práce 

0 0 ZZ 3. 

Celkem 95 270   

 

 

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠ 

 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/3PES 
Pedagogika SŠ 7 25 ZK 1. 

KPE/3PSS 
Psychologie pro učitele SŠ 7 25 ZK 1. 

KBH/3SLMK 
Současná literatura  
a masmediální kultura 

 
3 

 
5 

 
Zp 

 
1. 

KBH/3LKEU 
Literatura a kultura Evropské 
unie – střední Evropa 

 
7 

 
7 

 
ZK 

 
1. 

KBH/3SL 
Světová literatura 7 10 ZK 2. 

KBH/3KTL 
Kapitoly z teorie literatury 7 9 Zp, ZK 1. 

KBH/3PTL Populární a triviální literatura 3 10 Zp 2. 

KBH/3MZ 
Morfologické změny 
v současném jazyce 

 
6 

 
10 

 
Zp, Zk 

 
1. 

KBH/3VS 
Valenční syntax 6 10 Zp, Zk 1. 
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KBH/3LP 
Lexikologické procesy 
v současné češtině 

 
6 

 
10 

 
ZK 

 
2. 

KBH/3SČK 
Stylistika v současné české 
kultuře, mluvené a psané 
projevy 

 
4 11 

 
Zp 2. 

KBH/3RET 
Rétorika, prezentace a tvorba 
odborného textu 

 
3 

 
10 

 
Zp 

 
2. 

KBH/3PER 
Persvaze, porozumění textu, 
jazyk v reklamě 

 
3 

 
11 

 
Zp 

 
3. 

KBH/3TL 
Textová lingvistika 3 10 Zp 3. 

KBH/3D1 Didaktika I (jazyk) 5 12 ZK 3. 

KBH/3D2 Didaktika II (sloh) 5 12 ZK 3. 

KBH/3D3 Didaktika III (literatura) 5 13 ZK 3. 

 Závěrečná práce 5 0 Zp 3. 

KBH/3QS Závěrečná zkouška  
a obhajoba závěrečné práce 

0 0 
kolok- 
vium 

3. 

Celkem 92 200    

 

 

UČITELSTVÍ FYZIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/3OPEZ Obecná pedagogika 7 20 ZK 1. 

KFY/3F1 
Fyzika I – Mechanika                    
a molekulová fyzika 

 
10 

 
20 

 
ZK 

 
1. 

KFY/3F2 Fyzika II – Elektřina                      
a magnetizmus 

 
10 

 
20 

 
ZK 

 
2. 

KFY/3F3 
Fyzika III – Kmity, vlnění             
a optika 

 
10 

 
20 

 
ZK 

 
1. 

KFY/3F4 
Fyzika IV – Atomová a jaderná 
fyzika 

 
10 

 
20 

 
ZK 

 
2. 

KFY/3FM1 
Fyzikální měření I – Mechanika 
a molekulová fyz. 

 
5 

 
10 

 
Zp 

 
2. 

KFY/3FM2 
Fyzikální měření II – Elektřina    
a magnetizmus 

5 10 Zp 2. 

KFY/3FM3 
Fyzikální měření III – Kmity, 
vlnění a optika 

 
5 

 
10 

 
Zp 

 
2. 

KFY/3EL Elektronika 10 20 ZK 3. 

KFY/3AS Astronomie 10 20 ZK 1. 

KFY/3MFY Moderní fyzika 10 20 ZK 3. 

KFY/3DF1 Didaktika fyziky I 9 15 Zp 3. 

KFY/3DF2 Didaktika fyziky II 10 15 ZK 4. 

KFY/3PSP1 Praktikum školních pokusů I 5 10 Zp 3. 
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KFY/3PSP2 Praktikum školních pokusů II 5 10 Zp 4. 

KFY/3PPV 
Počítačem podporovaná 
výuka fyziky 

6 10 Zp 4. 

KFY/3QZ Závěrečná zkouška 0 0 ZZ 4. 

Celkem  127 270   

 

 

UČITELSTVÍ FYZIKY PRO SŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/PESCŽ Pedagogika SŠ 9 25 ZK 1. – 3. 

KPE/PSSCŽ Psychologie SŠ 9 25 ZK 1. – 3. 

KFY/OFYSŽ Vybrané kapitoly obecné 
fyziky 

18 30 ZK 1. 

KFY/FPRSŽ Fyzikální praktikum 7 10 ZK 1. 

KFY/AELSŽ Aplikovaná elektronika 10 20 ZK 3. 

KFY/TFYSŽ Teoretická fyzika 15 30 ZK 2. 

KFY/MOFSŽ Moderní fyzika 5 10 ZK 2. 

KFY/PMFSŽ Počítačové modelování ve 
fyzice 

10 15 ZK 3. 

KFY/DFSŽ Didaktika fyziky SŠ 12 15 ZK 3. 

KFY/PŠPSŽ Praktikum školních pokusů 
pro SŠ 

5 10 ZK 3. 

KFY/PVFSŽ Počítačem podporovaná 
výuka fyziky 

8 10 ZK 3. 

KFY/ZPFSŽ Závěrečná práce 12 0 Zp 3. 

KFY/QZFSŽ Závěrečná zkouška 0  0 ZZ 3. 

Celkem  120 200   

 

 

 

UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky hod. 

přímá/Elearning 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/3OPEZ Obecná pedagogika 7 20 Zk 1. 

KIN/3A1 Aplikovaná informatika 
I 

8 
15 

Zk 
1. 

KIN/3P1 Programování I 6 15 Zp 1. 

KIN/3DB1 Databáze I 4 10 Zp 1. 
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KIN/3M Multimédia 6 5/15 Zp 1. 

KIN/3W1 Webové technologie I 6 10/10 Zp 1. 

KIN/3A2 Aplikovaná informatika 

II 

8 
15 

Zk 
1. 

KIN/3P2 Programování II 8 15 Zk 1. 

KIN/3D2 Didaktika informatiky II 13 15/15 Zk 1. 

KIN/3A3 Aplikovaná informatika 

III 

8 
15 

Zk 
2. 

KIN/3T3 Teoretická informatika 
III 

8 
15 

Zk 
2. 

KIN/3D3 Didaktika informatiky III  11 15/15 Zp 2. 

KIN/3R Edukační robotika 7 10/15 Zp 2. 

KIN/3TDS Tvorba didaktického 
software 

8 
5/20 

Zp 
2. 

KIN/3PXZ Pedagogická praxe 12 20 Zp 2. 

KIN/3QZ Závěrečná zkouška   ZZ 2. 

Celkem 120 200/90   

 

 

UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO SŠ 

Povinné předměty: 

 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod. 

přímá 
výuka 

/e-
learning 

Za- 
konč. 

Dopor. 
sem. 

KPE/3PES Pedagogika SŠ 7 25/0 Zk 1/ZS 

KIN/3PSS Psychologie SŠ 7 25/0 Zp 1/ZS 

KIN/3P3 Programování III 8 15/15 Zk 1/ZS 

KIN/3D2 Didaktika informatiky II 13 20/10 Zk 1/- 

KIN/3T1 Teoretická informatika I 8 20/0 Zk 1/LS 

KIN/3D3 Didaktika informatiky III  11 15/15 Zp 2/- 

KIN/3JA Jednodeskové počítače 7 10/20 Zp 2/ZS 

KIN/3R Edukační robotika 7 10/20 Zp 2/- 

KIN/3TDS Tvorba didaktického software 8 10/20 Zp 2/ZS 

KIN/3PXS Pedagogická praxe 14 20/0 Zp 2/ZS 

KIN/3QS Závěrečná zkouška    2/LS 

Celkem  90 170/100   
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UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/3OPEZ Obecná pedagogika 7 20 Zk. 1. 

KMA/3A1 Algebra 1 5 15 Zk. 1. 

KMA/3A2 Algebra 2 7 20 Zk. 2. 

KMA/3AM1 Aplikovaná matematika 1 7 20 Zk. 2. 

KMA/3AM2 Aplikovaná matematika 2 7 20 Zk. 3. 

KMA/3FG Finanční gramotnost 4 10 Zk. 1. 

KMA/3G1 Geometrie 1 5 15 Zk. 1. 

KMA/3G2 Geometrie 2 5 15 Zk. 2. 

KMA/3G3Z Geometrie 3 4 10 Záp. 3. 

KMA/3MA1 Matematická analýza 1 7 20 Zk. 1. 

KMA/3MA2 Matematická analýza 2 7 20 Zk. 3. 

KMA/3MU Metody řešení úloh 4 15 Záp. 1. 

KMA/3DS 
Didaktické situace v 
matematice 3 10 Záp. 

2. 

KMA/3D1 Didaktika matematiky 1 7 20 Zk. 2. 

KMA/3D2 Didaktika matematiky 2 7 20 Zk. 3. 

KMA/3PRZ Praxe a její reflexe 4 20 Záp. 3. 

KMA/3QZ Závěrečná zkouška   ZZ 3. 

Celkem 90 270    

 

 

UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO SŠ 
 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod./sem 
prezenční

/distančn
í výuka 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/3PES Pedagogika SŠ 7 25 (15+10) ZK 1. – 3. 

KPE/3PSS Psychologie SŠ 7 25 (15+10) ZK 1. – 3. 

KMA/3DS1 Didaktika M pro SŠ 1 6 14 (8+6) ZK 1. – 2. 

KMA/3DS2 Didaktika M pro SŠ 2 6 14 (8+6) ZK 3. 

KMA/3MA5 Matematická analýza 5 5 8 (5+3) ZK 1. 

KMA/3MA6 Matematická analýza 6 5 8 (5+3) ZK 2. 

KMA/3A3 Algebra 3 5 8 (5+3) ZK 2. 

KMA/3A4 Algebra 4 5 8 (5+3) ZK 3. 
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KMA/3G3 Geometrie 3 5 8 (5+3) ZK 1. 

KMA/3G4 Geometrie 4 5 8 (5+3) ZK 2. 

KMA/3DFR 
Diferenciální a funkcionální 
rovnice (DFR) 

3 
8 (5+3) 

 
ZK 

 
3. 

KMA/3DG2 
Deskriptivní geometrie 2 
(DG2) 

5 
8 (5+3) 

ZK 
3. 

KMA/3LTM 
Logika a teorie množin 
(LTM) 

3 
8 (5+3) 

Zp 
2. 

KMA/3FM Finanční matematika 

 
4 8 (5+3) 

Zp 
1. 

KMA/3MU2S Metody řešení úloh 2 4 8 (5+3) Zp 2. 

KMA/3VTM2 
Výpočetní technika pro 
matematiky 2 (VTM2) 

 
2 6 (4+2) 

Zp 1. 

KMA/3PMS3 
Pravděpodobnost a 
matematická statistika 3 

 
5 8 (5+3) 

ZK 3. 

KMA/3PR Praxe 8 20 Zp 3. 

KMA/3QS 
Závěrečná zkouška a 
obhajoba písemné práce 

 
 

ZZ 3. 

Celkem  90 200   

 

 

UČITELSTVÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod. 

Za- 
konč. 

Dopor. 
sem. 

KPE/OPEZ Obecná pedagogika 
 

7 
20 ZK 

1. 

KFY/3TMN Technické materiály a konstrukce I – 
nekovy  

5 10 ZK  
1. 

KFY/3TMK Technické materiály a konstrukce II 
– kovy  

5 10 ZK  
2. 

KFY/3ZK Technologie zpracování kovů 5 10 ZK 3. 

KFY/3SM Speciální měření – nedestruktivní    
a destruktivní zkoušky 

2 6 Zp 2. 

KFY/3SS Strojní součásti 3 6 ZK 2. 

KFY/3SZ Stroje a zařízení 4 6 ZK 3. 

KFY/3ELT Elektronika 5 14 ZK 2. 

KFY/3ETE Elektrotechnika 5 14 ZK 2. 

KFY/3PELT Praktika z elektroniky 2 6 Zp 2. 

KFY/3AR Automatizace a řízení 4 14 ZK 3. 

KFY/3TD Technická dokumentace 3 
12 ZK 

2. 

KFY/3TM Technická mechanika 4 
20 ZK 

2. - 3. 

KFY/3TP Technická praktika – nekovy, kovy 3 
20 Zp 

1. 

KFY/3DTV Didaktika technické výchovy 5 
40 ZK 

1. – 2. 



 114 

KFY/3BP Bezpečnostní předpisy 2 
8 ZK 

2. 

KFY/3EM Ekonomika a marketing 2 8 ZK 2. 

KFY/3DET Obecné otázky a dějiny techniky 2 6 Zp 3. 

KFY/3PP Počítačem podporované 
projektování 

3 14 Zp 3. 

KFY/3HPT Heuristické procesy v technice 2 6 Zp 1. 

KFY/3ZP Závěrečná práce 9  Zp 3. 

KFY/3PER Pedagogická praxe* 8  Zp 3. 

KFY/3QZT   Závěrečná zkouška 2   3. 

Celkem  90 250   

*Posluchači doloží potvrzení, že vedli výuku předmětu Technická výchova v rozsahu 
minimálně 20 hodin. 
 

 

UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Povinné předměty: 

 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu 
Počet 
kred. 

Rozsah 

výuky 
hod./sem. 

Za-
konč. 

Dopor.  
sem. 

 Pedagogika a psychologie – povinně 
volitelné předměty     

KPE/3OPE Obecná pedagogika  
(pro absolventy Učitelství 2. stupně 
ZŠ) 

3 
10 ZK 1. 

KPE/3PPB Pedagogicko psychologický blok  
(pro absolventy Učitelství 1. stupně 
ZŠ) 

6 
20 ZK 1. 

 Povinné předměty     

KTS/3DZ Didaktika TV pro ZŠ 3 7 ZK 3. 

KTS/3PSZ Psychologie TV pro ZŠ 3 7 
ZK 3. 

KTS/3AM Antropomotorika a sportovní trénink 5 14 ZK 3. 

KTS/3AC Anatomie člověka 5 14 ZK 1. 

KTS/3FC Fyziologie tělesných cvičení 5 14 ZK 2. 

KTS/3NA Názvosloví 
3 7 ZK 1. 

KTS/3DE Dějiny tělesné výchovy a sportu 3 7 ZK 1. 

KTS/3ZK Zimní výcvikový kurz 9 30 Zp 1. 

KTS/3GY Gymnastika 5 14 Zp 1. 

KTS/3AT Atletika 5 14 Zp 1. 

KTS/3PL Plavání 5 14 Zp 2. 
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KTS/3SH Sportovní hry 5 14 Zp 3. 

KTS/3ZT Zdravotní TV 3 7 Zp 2. 

KTS/3HP Hygiena TV a první pomoc 3 7 Zp 2. 

KTS/3LK Letní výcvikový kurz 9 30 Zp 
2. 

KTS/3PEP Pedagogická praxe 
6 20 Zp 3. 

KTS/3SP Seminář k závěrečné práci 
4 10 Zp 3. 

KTS/3QZ Závěrečná zkouška 
   3. 

Celkem 90 260   

 

 

UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO SŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

hod./sem. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/3PEST Pedagogika SŠ 
9 25 

ZK 
1. 

KPE/3PSST Psychologie SŠ 
9 25 

ZK 
1. 

KTS/3DSR Didaktika tělesné výchovy SŠ 
5 14 

ZK 
3. 

KTS/3BM Biomechanika 
 

5 14 
ZK 

1. 

KTS/3HPS Hygiena TV a první pomoc 
 

5 14 
Zp 

2. 

KTS/3PST Psychologie tělesné výchovy 
a sportu 
 

5 14 
ZK 

3. 

KTS/3VKZ Výchova ke zdraví 
 

5 14 
Zp 

1. 

KTS/3ZTS Zdravotní tělesná výchova 
 

5 14 
Zp 

3. 

KTS/3ZKR Zimní výcvikový kurz 
 

11 30 
Zp 

1. 

KTS/3GY Gymnastika 
 

5 14 
Zp 

1. 

KTS/3AT Atletika 
 

5 14 
Zp 

1. 

KTS/3PL Plavání 
 

5 14 
Zp 

2. 

KTS/3SH Sportovní hry 
 

5 14 
Zp 

3. 

KTS/3LKR Letní výcvikový kurz 
 

11 30 
Zp 

2. 
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KTS/3PEPS Pedagogická praxe 
 

5 20 
Zp 

3. 

KTS/3QS Závěrečná zkouška 
  

 
3. 

Celkem  95 270   

 

 

UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO SŠ – další předmět 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod./sem. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KTS/3DSR 
Didaktika TV pro SŠ 5 14 

ZK 
3. 

KTS/3AMR 
Antropomotorika 5 14 

ZK 
2. 

KTS/3STR 
Sportovní trénink 5 14 

ZK 
3. 

KTS/3AC Anatomie člověka 5 14 
ZK 

1. 

KTS/3FCR Fyziologie tělesných cvičení 5 14 
ZK 

2. 

KTS/3NAR Názvosloví 3 8 
ZK 

3. 

KTS/3DER Dějiny tělesné výchovy a 
sportu 

3 8 
ZK 

1. 

KTS/3ZKR Zimní výcvikový kurz 11 30 
ZK 

1. 

KTS/3GY Gymnastika 5 14 
Zp 

1. 

KTS/3AT Atletika 5 14 
Zp 

1. 

KTS/3PL Plavání 5 14 
Zp 

2. 

KTS/3SH Sportovní hry 5 14 
Zp 

2. 

KTS/3ZTR Zdravotní TV 5 14 
Zp 

3. 

KTS/3LKR Letní výcvikový kurz 11 30 
Zp 

2. 

KTS/3PEPR Pedagogická praxe 7 20 
Zp 

3. 

KTS/3SPR Seminář k závěrečné práci 5 14 
Zp 

3. 

KTS/3QRS Závěrečná zkouška 5  
Zp 

3. 

Celkem  90 250  
ZK 
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ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI  

PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA ZŠ 
 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 

předmětu 

Název předmětu Počet 

kred. 

Rozsah 

výuky 

hod./sem 

Zakonč. 

 

Dopor. 

sem. 

KPE/OPEZ 
Obecná pedagogika 7 20 

ZK 1. 

KGE/3PG 
Planetární geografie 6 10 ZK 1. 

KGE/3FG1 
Fyzická geografie I 8 15 ZK 1. 

KGE/3FG2 
Fyzická geografie II 8 15 ZK 1. 

KGE/3SG1 
Sociální geografie I 8 15 ZK 1. 

KGE/3GPZ 
GIS a dálkový průzkum 
Země 

6 10 ZK 2. 

KGE/3FG3 
Fyzická geografie III 8 15 ZK 2. 

KGE/3SG2 
Sociální geografie II 8 15 ZK 2. 

KGE/3SG3 
Sociální geografie III 8 15 ZK 2. 

KGE/3FGC 
Fyzická geografie ČR 8 20 ZK 3. 

KGE/3SGC 
Sociální geografie ČR 8 20 ZK 3. 

KGE/3RGA 
Regionální geografie Asie 6 15 ZK 3. 

KGE/3RGAM 
Regionální geografie 
Ameriky 

6 15 ZK 3. 

KGE/3RGAA  
Regionální geografie Afriky, 
Austrálie a Oceánie 

6 15  

ZK 

 

4. 

KGE/3RGE 
Regionální geografie Evropy 8 25 ZK 4. 

 
KGE/3DG Didaktika geografie  8 30 ZK 4. 

KGE/3ZP 
Závěrečná písemná práce 12 

 

ZK 4. 

KGE/3QZ 
Závěrečná zkouška   ZZ 4. 

Celkem  129 270   
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ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI 

PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA SŠ 
Povinné předměty: 

 

Zkratka 

předmětu 

Název předmětu Počet 

kred. 

Rozsah 

výuky 
hod./sem 

Zakonč. Dopor. 

sem. 

KPE/PESCŽ Pedagogika SŠ 7 25 ZK 1. 

KPE/PSSCŽ Psychologie SŠ 7 25 ZK 1. 

KGE/3KPFS 
Kartografie, planetární a 
fyzická geografie 

18 40 ZK 1. 

KGE/3SOGS Sociální geografie 12 30 ZK 2. 

KGE/3REGS Regionální geografie 20 50 ZK 2. 

KGE/3DIGS 
Didaktika geografie  
pro střední školy 

14 30 ZK 2. 

KGE/3ZPPS Závěrečná písemná práce 12 0 Zp 2. 

KGE/3QZZS Závěrečná zkouška 26 30 ZZ 2. 

Celkem  90 200   

                                  
 

 

UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

hod. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KZV/3DVK Didaktika výchovy ke zdraví 
pro učitele 

6 12 Zk 
1. 

KZV/3ZZS Výchova ke zdravému 
životnímu stylu 

4 12 Zp 
1. 

KZV/3VZ 
Výživa a zdraví 7 20 Zk 

1. 

KZV/3AFC Anatomie a fyziologie 
člověka  
 

7 20 
Zk 

1. 

KZV/3PA Pedagogické aspekty 
rizikového chování a 
prevence sociálně 
patologických jevů 

4 12 

Zk 
1. 

KZV/3EA Etické aspekty výchovy ke 
zdraví 

4 12 Zp 
1. 

 KZV/3VKP 
Výživa a kvalita potravin 7 12 Zk 

2. 

KZV/3MET Seminář k závěrečné práci 
(metodologie) 

4 10 Zp 
2. 

 KZV/3PEPS 
Pedagogická praxe souvislá  5 20 Zp 

2. 
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KZV/3ZPP Zdravotní propedeutika a 
základy první pomoci 

8 20 Zk 
2. 

 KZV/3APA Adekvátní pohybové aktivity 
a režimy, volnočasové 
aktivity podporující zdraví 

6 20 
Zp 

2. 

 KZV/3EV Environmentální výchova a 
související průřezová 
témata ve výchově ke zdraví 

5 12 
Zk 

3. 

KZV/3NOP Problematika nadváhy a 
obezity ve školské praxi 

5 12 Zk 
3. 

 KZV/3ECCH Etiopatogeneze civilizačních 
chorob 

5 12 Zk 
3. 

  
 KZV/3PSZ Psychologie zdraví 

5 12 Zk 
3. 

 KZV/3MPZ Motivace podpory zdraví, 
programy podpory zdraví 
v ČR a možnosti aplikace 
výchovy ke zdraví ve 
školním prostředí 

4 12 

Zp 
3. 

KZV/3SVP Společné vzdělávání a péče 
o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami  

4 12 
Zp 

3. 

 KZV/3SZP Seminář k závěrečné práci a 
prezentaci 

4 8 
     Zp 3. 

KZV/3Q1 Závěrečná zkouška 
 

   3. 

Celkem 94 250    

 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA  

PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ A PRO UČITELE SŠ 
 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

hod./sem. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KNJ/3DDNJ Doplňující didaktické 
studium 

52 
60 

kolokvium 
1 

KNJ/3QD Závěrečná zkouška 0 0 ZZ 1 

Celkem  52 60   
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STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI PRO VÝUKU  

NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY NA SŠ 
 

 Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 
hod. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

 LINGUISTIK/LINGVISTIKA     

KNJ/3MO Modul 
Morphologie/morfologie 6 16 

 
Kolokvium 

 
1. 

KNJ/3SY Modul Syntax/syntax 5 15 Kolokvium 1. 

KNJ/3LS Modul Lexikologie und 
Wortbildung/lexikologie a 
slovotvorba 5 15 

 
Kolokvium 

 
1. 

KNJ/3SL Modul 
Soziolinguistik/sociolingvistika 5 15 

 
Kolokvium 

 
1. 

KNJ/3DJ Modul 
Sprachgeschichte/dějiny 
jazyka 5 15 

 
Kolokvium 

 
1. 

 GESCHICHTE UND 
LANDESKUNDE/DĚJINY A 

REÁLIE   

  

KNJ/3ATV Modul Aktuelle 
Entwicklungstrends in den 
deutschsprachigen 
Ländern/aktuální tendence 
vývoje v německy mluvících 
zemích 7 12 

 
 
 

Kolokvium 

 
 
 

3. 

KNJ/3DKU Modul Kultur- und 
Kunstgeschichte der 
deutschsprachigen 
Länder/dějiny kultury a umění 
v německy mluvících zemích 7 14 

 
 

Kolokvium 

 
 

3. 

 DIDAKTIK/DIDAKTIKA     

KNJ/3DNC Modul Didaktik Deutsch als 
Fremdsprache für Lehramt 
Mittelschule/didaktika 
němčiny jako cizího jazyka pro 
učitelství na středních školách 25 51 

 
 

Kolokvium 

 
 

2. 

 LITERATUR/LITERATURA     

 
KNJ/3DL 

Modul 
Literaturgeschichte/dějiny 
literatury 10 21 

 
Kolokvium 

 

 
3. 

KNJ/3LT Modul Literaturtheorie und -
methoden / literární teorie a 
literárněvědné metody 5 10 

 
Kolokvium 

 
3. 
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KNJ/3LD Modul Kinder- und 
Jugendliteratur/literatura pro 
děti a mládež 10 20 

 
Kolokvium 

 
3. 

 PEDAGOGIKA/PSYCHOLOGIE     

KPE/3PES Pedagogika SŠ 7 25 ZK 1. 

KPE/PSUS Psychologie pro učitele SŠ 7 25 Zp 1. 

KNJ/3QS Závěrečná zkouška    3. 

 

 

UČITELSTVÍ VÝCHOVY K FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ZŠ 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

hod./sem. 

Za-
konč. 

Dopor. 
R    S 

KMA/MAZŽ Matematika 8 20  ZK 1  ZS 

KMA/VTMZŽ Výpočetní technika pro 
matematiky 

4 9 Zp 1  ZS 

KMA/EKOZŽ Ekonomie 9 18 ZK 1  ZS 

KMA/UFZŽ Úvod do financí 7 15 Zp 1  ZS 

KMA/PRZŽ Právo 4 9 ZK 1  ZS 

KMA/FPZŽ Finanční produkty 7 15 ZK 1  LS 

KMA/POZSŽ Pojišťovnictví 6 12 ZK 1  LS 

KMA/VPZ1Ž Výpočetní prostředky finanční 
a pojistné matematiky I 

4 9 Zp 1  LS 

KMA/PSZ1Ž Pravděpodobnost  
a matematická statistika I 

4 9 ZK 1  LS 

KMA/MARZŽ Marketing 6 12 Zp 1  LS 

KSV/ZVKZŽ Základy veřejné a mediální 
komunikace 

4 9 ZK 1  LS 

KMA/SZPZŽ Seminář k závěrečné práci 1 5 Zp 1  LS 

KMA/VFGZŽ Výchova k finanční gramotnosti 
a její didaktika 

7 16 Zp 2 ZS 

KMA/VPZ2Ž Výpočetní prostředky finanční 
a pojistné matematiky II 

5 9 ZK 2  ZS 

KMA/PSZ2Ž Pravděpodobnost  
a matematická statistika II 

6 12 ZK 2  ZS 

KMA/MANZ
Ž 

Management 6 12 ZK 2  ZS 

KSV/ZTPZŽ Zaměstnanost a trh práce 4 9 ZK 2  ZS 

KMA/PXZSŽ Pedagogická praxe 3 20 Zp 2  ZS 

KMA/OXZSŽ Odborná praxe 3 20 Zp 2  ZS 

KMA/QZZFŽ Závěrečná zkouška  
a obhajoba písemné práce 

0 0 ZZ 2  ZS 

Celkem 98 250   
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UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

hod./sem 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KPE/3OPEZ Obecná pedagogika 7 20 ZK 1.-2. 

ORJ/3MOR Ruský  jazyk - morfologie 8 28 ZK 1.-2. 

ORJ/3FON Ruský jazyk - fonetika  3 10 Zp 1. 

ORJ/3SYN Ruský jazyk - syntax 7 20 ZK 2.-3. 

ORJ/3DP Ruský jazyk – didaktika  
a pedagogická praxe 15 34 ZK 2.-3. 

ORJ/3KPJ Ruský jazyk – konverzace a 
praktický jazyk 20 80 ZK 2.-3. 

ORJ/3AC Ruský jazyk – analytické 
čtení textu 9 16 ZK 2.-3. 

ORJ/3RL  Vybrané kapitoly z ruské 
literatury a kultury 9 16 Zp 2. 

ORJ/3RE Ruský jazyk - reálie 6 14 Zp 3. 

ORJ/3ZLS Ruský jazyk – základy 
lexikologie a stylistiky 6 12 ZK 3. 

ORJ/3PR Praxe  15   

ORJ/3QZ Závěrečná zkouška    3. 

Celkem  90 265   

 

 

STUDIUM PRO VÝCHOVNÉ PORADCE 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu  

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

hod./sem. 

Za-
konč. 

Dopor. 
sem. 

KPE/IŽVŽ Integrace žáků se SVP 5 16 Zp 2. 

KPE/PRVŽ1 Právní rámec výkonu 
poradenské činnosti I 

3 8 Zp 1. 

KPE/OVPVŽ Osobnost výchovného poradce 4 12 Zp 1. 

KPE/SRVŽ1 Specifika role výchovného 
poradce I 

3 8 Zp 1. 

KPE/ZCHVŽ Základní charakteristiky 
psychosociálního vývoje 

2 4 Zp 3. 

KPE/PSVŽ Poradenské služby  
v podmínkách školy 

3 8 Zp 3. 

KPE/PSPVŽ Psychopatologie 3 8 Zp 1. 

  (23)    

KPE/PRVŽ2 Právní rámec výkonu 
poradenské činnosti II 

3 8 Zp 2. 
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KPE/SRVŽ2 Specifika role výchovného 
poradce II 

3 8 Zp 2. 

KPE/ZPKVŽ Základní dovednosti vedení 
poradenské komunikace 

5 16 Zp 3. 

KPE/KRVŽ Komunikace s rodiči (osobami 
odpovědnými za výchovu) 

3 8 Zp 3. 

KPE/SPDVŽ Speciálně pedagogická               
a psychologická diagnostika 

3 8 Zp 1. 

KPE/VDNVŽ Vzdělání dětí nadaných                
a mimořádně nadaných 

3 8 Zp 2. 

  (20)    

KPE/KARVŽ Kariérové poradenství 4 12 Zp 1. 

KPE/PŠZVŽ Problematika školní zralosti 2 4 Zp 3. 

KPE/PŽVŽ Postavení žáka ve třídě 3 8 Zp 2. 

KPE/ŽORVŽ Žáci ohrožení sociálně 
rizikovými jevy 

2 4 Zp  

KPE/VOVŽ Výukové obtíže 5 16 Zp 3. 

KPE/ŠTVŽ1 Školní třída, její vedení a 
diagnostika I 

3 8 Zp 1. 

KPE/SZVŽ1 Seminář k závěrečným pracím I 0 2 Zp 2. 

  (19)    

KPE/ZMTVŽ Základní diagnostické metody a 
intervenční techniky 
poradenské práce ve škole 

5 16 Zp 1. 

KPE/MOEVŽ Monitorování a evaluace, 
autoevaluace výchovného 
poradenství 

4 10 Zp 3. 

KPE/ŠTVŽ2 Školní třída, její vedení a 
diagnostika II 

4 12 Zp 2. 

KPE/VCHVŽ Výchovné obtíže 2 4 Zp 3. 

KPE/SZVŽ2 Seminář k závěrečným pracím II 0 2 Zp 2. 

KPE/POSVŽ Vývoj poradenských systémů  
v závislosti na teoriích 
pedagogiky a psychologie 

3 6 Zp 2. 

  (18)    

KPE/PRXVŽ Praxe 40 30 Zp 4. 

KPE/QZVŽ Závěrečná zkouška 0 0 ZZ 4. 

  (40)    

Celkem  120 250   
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METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Povinné předměty: 
 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky  

Za-
konč. 

Dopor. 
sem. 

KPE/JAMŽ Aktuální modely prevence a její 
místo v poradenském systému 
školy 4 4 

 
ZK 1. 

KPE/JPPŽ Primární prevence v podmínkách 
školy a její zařazení do školních 
poradenských služeb 2 4 

 
 

Zp 1. 

KPE/JŠMŽ Specifika role školního metodika 
prevence v systému práce školy 2 4 

 
Zp 1. 

KPE/JLPŽ Legislativa a primární prevence  
ve školství 4 8 

 
ZK 1. 

KPE/JPPSŽ Pedagogická psychologie a 
poradenská psychologie v práci 
metodika 4 8 

 
 

ZK 1. 

KPE/JSNJŽ Sociálně nežádoucí jevy – příčiny     
a podstata sociálně nežádoucího 
chování dětí a mládeže a jeho 
jednotlivé podoby 5 16 

 
 

ZK 1. 

KPE/JRCHŽ Projevy rizikového chování žáků 5 12 ZK 1. 

KPE/JVSŽ Vývojová specifika a problémy dětí 
školního věku 3 8 Zp 2. 

KPE/JPDŽŽ Pedagogická diagnostika žáka 4 8 ZK 1. 

KPE/JMMŽ Metody monitoringu a evaluace 
preventivních opatření, programů, 
projektů 3 8 Zp 2. 

KPE/JPORŽ Poradenský proces a systém 
poradenské péče obecně i na úrovni 
kraje, poradny a školy, zahrnutí 
školní prevence do systému 
poradenské práce v regionu 2 4 Zp 2. 

KPE/JDTŽ Diagnostika třídy 3 8 Zp 2. 

KPE/JŠTŽ Školní třída a třídní management 3 8 Zp 1. 

KPE/JDSŽ Didaktický seminář 3 8 Zp 2. 

KPE/JPSVŽ Principy společného vzdělávání 
v kontextu práce metodika 
prevence 4 8 ZK 1. 

KPE/JDIŽ Didaktické inovace a jejich uplatnění 
v koncipování preventivních činností 2 4 Zp 1. 

KPE/JEMŽ Emoce a motivace ve škole 3 8 Zp 2. 

KPE/JSRŽ Sociologie rodiny a komunikace 
s rodiči 4 8 ZK 2. 

KPE/JPSYŽ Psychohygiena a zvládání zátěže  
ve škole 2 4 Zp 2. 
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KPE/JKIŽ Krizová intervence ve škole 2 4 Zp 2. 

KPE/JMČPŽ Metody a činnosti pro práci  
s dětmi v rámci specifické i 
nespecifické prevence 5 12 ZK 2. 

KPE/JTPPŽ Tvorba preventivních programů, 
projektů pro školy, standardy 
prevence, PP, školní strategie a její 
tvorba a vyhodnocování, 
dokumentace metodikovy práce 5 16 ZK 3. 

KPE/JOSVŽ Osobnostní a sociální výcvik 4 16 Zp 2. 

KPE/JKZPŽ Kurz zážitkové pedagogiky 4 24 Zp 3. 

KPE/JTZZŽ Techniky zvládání zátěže 3 8 Zp 3. 

KPE/JPRXŽ Praxe 5 30 Zp 3. 

KPE/QZZJŽ Závěrečná zkouška 0 0 ZZ 3. 

Celkem 90 250   

 

 

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM 

JAZYKEM NA ZŠ A SŠ 

 
Povinné předměty: 

 

Zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kred. 

Rozsah 
výuky 

hod./sem. 

Zakonč. Dopor. 
sem. 

KBH/3MSČC Morfologie a syntax češtiny pro 
cizince 12 40 Kolokvium 

1. – 2. 

KBH/3FFČC Fonetika a fonologie češtiny pro 
cizince 4 15 Kolokvium 

1. 

KBH/3LSC Lexikologie a slovotvorba 4 15 Kolokvium 2. 

KBH/3ČLC Česká literatura 4 15 Kolokvium 3. 

KNJ/3PLTC Práce s literárním a písňovým 
textem 4 15 Kolokvium 

3. 

KNJ/3DČC Didaktika češtiny jako cizího 
jazyka 15 50 Kolokvium 

1. – 3. 

KBH/3AUČC Analýza učebnic češtiny pro 
cizince 4 15 Kolokvium 

2. 

KBH/3KAC Kurz alfabetizace 3 10 Kolokvium 1. 

KBH/3KRCC Kultura a reálie ČR 4 15 Kolokvium 3. 

KNJ/3HČC Historie českých zemí 3 10 Kolokvium 1. 

KNJ/3QC Závěrečná zkouška 0  ZZ 3. 

Celkem 57 200   
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V. PŘÍLOHY 
 

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Dokument je dostupný na webu: 
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-11.php 
 

https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-11.php

