
 
 

 
Informace k pedagogické praxi ve studijním programu DVPP Učitelství anglického 
jazyka pro 2. stupeň ZŠ  

 
Rozsah: 4 hodiny během studia 
 
Garant praxe: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D 
 
 Pedagogická praxe představuje praktickou syntézu všech v didaktice 
vyučovaných okruhů v autentickém školním prostředí a je tedy vyvrcholením 
profesní přípravy budoucích učitelů angličtiny. Dává možnost ovlivňovat a formovat 
základní pedagogické dovednosti posluchačů a vytvářet u nich schopnost 
sebereflexe, nezbytné pro budoucí profesní vývoj. Ta je zdůrazněna závěrečným 
sebehodnocením studentů na základě Evropského portfolia pro budoucí učitele 
cizích jazyků (EPOSTL). Předpokládá se, že většina účastníků DVPP už anglický jazyk 
vyučuje, a proto si dodělávají kvalifikaci. Tito studenti donesou ze své školy 
potvrzení  o vykonání pedagogické praxe v rozsahu 4 výukových hodin. Ti, kteří 
neučí, si musejí s nějakou konkrétní školou praxi ve stejném rozsahu domluvit sami. 
Všichni následně vyplní zmíněné portfolio EPOSTL a následně budou reflektovat  
své výsledky s vedoucí pedagogické praxe z PF. Přesné instrukce pro práci 
s portfoliem a formulář k potvrzení praxe budou studentům předány ve výuce 
didaktiky anglického jazyka.  
 
Informace k pedagogické praxi ve studijním programu DVPP Učitelství anglického 

jazyka pro SŠ  
 
Rozsah: 10 hodin během studia 
 

Garant praxe: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D 
 
 Pedagogická praxe představuje praktickou syntézu všech v didaktice 
vyučovaných okruhů v autentickém školním prostředí a je tedy vyvrcholením 
profesní přípravy budoucích učitelů angličtiny. Dává možnost ovlivňovat a formovat 
základní pedagogické dovednosti posluchačů a vytvářet u nich schopnost 
sebereflexe, nezbytné pro budoucí profesní vývoj. Ta je zdůrazněna závěrečným 
sebehodnocením studentů na základě Evropského portfolia pro budoucí učitele 
cizích jazyků (EPOSTL). Předpokládá se, že většina účastníků DVPP už anglický jazyk 
vyučuje, a proto si dodělávají kvalifikaci. Tito studenti donesou ze své školy 
potvrzení  o vykonání pedagogické praxe v rozsahu 10 výukových hodin. Ti, kteří 
neučí, si musejí s nějakou konkrétní školou praxi ve stejném rozsahu domluvit sami. 
Všichni následně vyplní zmíněné portfolio EPOSTL a následně budou reflektovat  
své výsledky s vedoucí pedagogické praxe z PF. Přesné instrukce pro práci 
s portfoliem a formulář k potvrzení praxe budou studentům předány ve výuce 
didaktiky anglického jazyka.  
 
 
 
 


