
Charakteristiky studijních předmětů společného pedagogicko-

psychologického základu 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do pedagogiky 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, prezentace reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled  
na učitelův přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem) 
Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři 
Výstup do portfolia: zpracování reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled na učitelův 
přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem), anotace odborné literatury. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50%), Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je položit teoreticko-praktické základy pro 
budoucí vytváření učitelské identity v následujících oblastech: učitel a učitelství (jeho kompetence, požadavky na profesi 
učitele, osobnost učitele, tradice vzdělávání), asistent učitele a jeho role ve škole, škola a školství (úkoly, které řeší škola 
ve 21. století, základní informace o RVP, ŠVP), žák a jeho problémy, pojetí dítěte v edukaci, rodiče jako partneři.    
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s rolemi participujícími ve škole (učitel, asistent) a bude se 
učit odlišovat tradiční a alternativní pojetí výchovy, výuky, školy v podobě diskusních témat, kde student bude aktivně 
pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studenti získají znalostní základ proto, aby v následujícím semestru mohli 
absolvovat první praxi a seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím různých forem 
praxe.  
 
Přednášky 
I. ÚVOD DO STUDIA ŠKOLNÍ PEDAGOGIKY 
1. Jak efektivně studovat na vysoké škole, jaké druhy pramenů a literatury v oblasti pedagogiky jsou k dispozici, jak 
pracovat s informacemi  
2. Jak získávat informace z praxe, jak poznávat realitu školního vyučování, jaká data o kvalitě škol v ČR má e k dispozici 
(ČŠI, PISA, OECD)  
3. Pedagogika a struktura pedag. vědy, struktura přípravy na PF JU, praxe během studia, portfolio  
II. OTÁZKY PROFESE UČITELSTVÍ 
4.  Hledání poslání a role učitele 
5. Kompetence a vlastnosti učitele 
6. Kompetence asistenta pedagoga, další role a pozice ve škole 
7. Příprava učitele v tradici školství, učitelská profese u nás a ve světě 
III. OTÁZKY ŠKOLY A ŠKOLSTVÍ 
8. Úkoly školy ve 21. století 
9. Reforma české školy a kurikula – Bíla kniha - RVP, ŠVP 
IV. ŽÁK a RODIČE 
10. Role žáka, jaké jsou dnes děti a jakou generaci vzděláváme? (specifika dítěte a jeho chování v edukačním prostředí) 
11. Rodiče a modely spolupráce mezi rodinou a školou, vytváření vize moderní školy založené na její otevřenosti. 
12. Škola a její lidé – další profese a role ve škole 
13. Závěrečné shrnutí problematiky  



 
Semináře 
1. Pedagogika vnímaná jako moderní věda. Pedagogika a její znaky, předmět pedagogiky a analýza základních 

pedagogických kategorií, struktura pedagogických disciplín.  
2. Pedagogický výzkum, výzkumné metody pedagogiky, základní orientace v publikacích pedagogiky. 
3. Česká výchovně vzdělávací soustava, struktura školství ve srovnání se zahraničím (jen vybrané země.)  
4. Vývoj učitelské profese. 
5. Profesní kompetence učitele. 
6. Osobnost učitele, učitel a etika jeho práce. 
7. Role učitele, učitel, žák a rodina. 
8. Výchovně vzdělávací proces a jeho klíčové kategorie (cíl, výukové metody, organizační formy atd.)  
9. Profesní činnosti učitele, výchovní poradce, osobní asistent, asistent pedagoga, metodik prevence, školní 

psycholog. 
10. Výstupy, mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání, vzdělávání jinde ve světě – kde je dobré školství? 
11. Dokumenty (Bílá kniha, školský zákon, rámcové vzdělávací programy aj.) 
12. Evropská politika ve vzdělávání. Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED. 
13. Závěrečné prezentace studentů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Dvořáková, M. (2015) Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. 
Jůva, Vl. (1997) Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido. 
Doporučená: 
Bauman, Z. (2008) Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia. 
Feřtek, T. (2015) Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 
Palouš, R. (1991) Čas výchovy. Praha: SPN. 
Pelikán, J. (2007) Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum. 
Pelikán, J. (1997) Výchova pro život. Praha: Nakladatelství ISV. 
Pelikán, J. Pomáhat být. (2002) Praha: Karolinum. 
Průcha, J., ed. (2009) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2012) Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2015) Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál. 
Vališová, A. (1998) Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum. 
Vašutová, J. (1998) Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do psychologie – Vybraná témata z psychologie 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student předloží portfolio s vyplněnými testy a dotazníky a jejich reflexí z hlediska osobní zkušenosti. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (50 %, přednášky), Mgr. Tomáš Mrhálek (25 %, semináře), PhDr. Jitka Šebová 
Šafaříková, Ph.D. (25 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámení studentů se základní terminologií psychologie a odbornou psychologickou pomocí. Jedná 
se o základní orientaci v psychologii jako vědě a jejích možnostech, které student může využít pro své studium a budoucí 
učitelskou profesi. Rovněž je student v předmětu seznámen se základními poznatky psychických procesů, na které nahlíží 
skrze osobní zkušenost získanou v životě, ve škole anebo během semináře. Tím je podpořena reflexe subjektivní teorie 
budoucího učitele.  
 
Obsah předmětu: 
- co je a není psychologie (vědecká psychologie, pop-psychologie, folková psychologie, pseudopsychologie), 
(neuro)mýty v psychologii 
- jak a kde hledat odbornou psychologickou pomoc (včetně aplikací, které je možné využít atd.) 
- vybraná témata z obecné psychologie: determinace psychiky, paměť, pozornost, myšlení, učení, motivace 
- vybrané testy a dotazníky zaměřené na budování subjektivní teorie učitele a kognitivní funkce 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada.  
Plháková, A. (2005). Základy obecné psychologie. Praha: Academia. 
Doporučená: 
Helus, Z. (2011). Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada. 
Bartoš, A., & Faisová, M. (2016). Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: 
Mladá fronta. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

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

Typ předmětu PZ doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, seminární práce 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (40 %), Mgr. Lukáš Laibrt (20 %), Mgr. Marie Najmonová (20 %), Mgr. Jan Hynek (20 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíle předmětu:  
V rámci kurzu v podobě sebezkušenostních aktivit budou studenti rozšiřovat své znalosti o sobě, o svých schopnostech  
a dovednostech, a to zejména v oblasti komunikace, kooperace, sebereflexe a vzdělávání. Cílem bude rozšířit pohled  
na sebe (své prožívání i chování) v rovině osobní i v rovině učitelské profese. Studenti by měli získat představu o svých 
vlastnostech a kvalitách v souvislosti s profesí učitele, pojmenovat své přednosti a zároveň si stanovit své potřeby v rovině 
profesního rozvoje. Rozvíjenými oblastmi v rámci kurzu budou zejména schopnost reflexe a sebereflexe (hlavně 
komunikačních dovedností, spolupráce a emocionálního prožívání), osvojování postupů přínosných pro efektivní 
komunikaci, spolupráci a řešení problémů, stejně jako možností práce s emocemi. 
 
Obsah: 
V průběhu sebezkušenostních aktivit ve skupině budou studenti rozšiřovat své znalosti o sobě, o svých schopnostech  
a dovednostech, a to zejména v oblasti komunikace, kooperace, sebereflexe a vzdělávání. Budou rozvíjet svou schopnost 
reflexe a sebereflexe (hlavně komunikačních dovedností, spolupráce a emocionálního prožívání), osvojovat si postupy 
přínosné pro efektivní komunikaci, spolupráci a řešení problémů, stejně jako možnosti práce s emocemi. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Auger, M.-T., & Boucharlat, C. (2005). Učitel a problémový žák. Strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: 
Portál. 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Praha: Portál. 
Berger, E., & Fuchs, H. (2009). Učíme děti učit se. Praktické využití poznatků o školní komunikaci, učení a prezentaci. 
Plzeň: Fraus. 
Fisher, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido. 
Gillernová, I. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada. 
Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. Praha: Columbus. 
Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha: 
Malvern. 
Kolář, Z., & Šikulová, R. (2007). Vyučování jako dialog. Praha: Grada. 
Kolář, Z., & Vališová, A. (2009). Analýza vyučování. Praha: Grada. 
Kopřiva, P. et al. (2005). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála. 
Křoustková Moravcová, I. (2014). Sociální a pedagogická komunikace. Úvod do problematiky. Hradec Králové: 
Gaudeamus. 
Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: MU. 
Nehyba, J. et al. (2014). Reflexe mezi lavicemi a katedrou. Brno: Masarykova univerzita. 
Nelešovská, A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada. 
Rogers, C. R. (2014). Způsob bytí. Praha: Portál. 
Sklenářová, N. (2013). Interakce a komunikace učitele v edukačním procesu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské 
univerzity v Ostravě. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal. 



Svatoš, T. (2009). Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace: teoretická minima a praktické náměty. Hradec Králové: 
Gaudeamus. 
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 
Vlčková, K. et al. (2015). Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Masarykova 
univerzita. 
Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. 
Wheelis, A. Naslouchání. Praha: Triton, 2003. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika I – Teorie a metodika výchovných činností učitele 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, prezentace reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled  
na učitelův přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem) 
Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři 
Výstup do portfolia: zpracování reflexe současné školy ve 2 textech: SWOT analýza českého školství (vlastní zhodnocení 
silných, slabých stránek českého školství, příležitostí i rizik, které student vnímá a které ohrožují či naopak dávají šanci 
škole), Má vize školy 21. století (esej dle zadané struktury s cílem vést studenty k posouzení podílu inovací či alternativ 
ve výuce a vztahu k žákům). 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  (50%, přednášky), Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50%, přednášky) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je položit teoretické základy pro budoucí 
vytváření učitelské identity v následujících oblastech: obecná pedagogika; výchova jako základní problém společenského 
vývoje a kultivace člověka, historický přehled pedagogického myšlení v souvislosti s určitou tenzí, která existuje mezi 
školou svobodnou a tradiční; vývoj českého školství s důrazem současný stav, reformní snahy dvacátých a třicátých let 
dvacátého století; alternativní školství; učitelovo vlastní pojetí interakce a komunikace s žáky, styl učitelova působení; 
chápání žáků jako subjektů edukace; základní přístupy a strategie v řízení třídy (kázeň, autorita, spolupráce s rodiči při 
řešení problémových situacích, řešení výchovných a výukových problémů žáka). 
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s tradičním a alternativním pojetím výuky v podobě náslechů 
a exkurzí, kde student bude aktivně pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studentům bude vytvořen prostor, aby 
se mohli seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím různých forem praxe.  
Přednášky 
I. OBECNÉ OTÁZKY VÝCHOVY 
1. Hledání těžiště výchovy, vymezení výchovy a její úkoly v současném světě 
2. Vymezení pojmů lidství a humanizace v kontextu kultivace dítěte – úkoly současné školy  
3. Alternativní a tradiční pohled na výchovu jako filozofie výchovného vztahu 
II. VÝVOJ PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ 
4. Jan Amos Komenský a jeho odkaz pro dnešní školu – pohled na výchovu jako nástroj proměny společnosti, pohled na 
školu jako prostředí objevující dítě. 
5. – 6. Tradiční a svobodná školou v minulosti (Rousseau, Pestalozzi, Herbart) a dnes (co je „starého“ a „nového“ 
v současné škole?  
7. Reformní pedagogika (Steiner, Montessori, Freinet, Petersen aj.) a současná alternativní pedagogická hnutí (jaké 
podoby alternativ nalezneme aktuálně?) 
8. Reformní hnutí ČSR a jeho souvislosti s hledáním „moderní“ školy dneška 
9. John Dewey demokratické vzdělávání – principy svobody a odpovědnosti v přístupech k dětem ve výchově 
III. UČITELSKÁ PRAXE A UČITELOVO POJETÍ INTERAKCE A KOMUNIKACE S ŽÁKY  
10. Styly výchovného působení a školní socializace (vztahy ve školním kolektivu, role učitele a role žáka v edukačním 
vztahu, příklady situací, které lze vystopovat v učitelově působení – v reflexi posluchačů)  
11. Autorita učitele a druhy intervence ve třídě (aktuální diskuse k povaze učitelského povolání a vztazích učitele 
s rodiči s dětmi).  
Semináře 
Semináře dál rozpracovávají témata z přednášek a interaktivní formou vedou studenty k diskusi nad danými tématy. 
V části II. věnované přehledu osobností pedagogiky studenti pracují s texty vybraných autorů.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná: 

Vališová, A. & Kasíková, H. et al. (2007, 2011) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 
Kasper, Z. & Kasperová, D. (2008) Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Bauman, Z. (2008) Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia. 
Feřtek, T. (2015) Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 
Palouš, R. (1991) Čas výchovy. Praha: SPN. 
Pelikán, J. (2007) Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum. 
Pelikán, J. (1997) Výchova pro život. Praha: Nakladatelství ISV. 
Pelikán, J.  Pomáhat být. (2002)  Praha: Karolinum. 
Průcha, J., ed. (2009) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2012)  Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2015) Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál. 
Vališová, A. (1998) Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum. 
Vašutová, J. (1998) Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova. 
 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie I. – Psychologie osobnosti učitele a jeho interakcí s ostatními aktéry 
vyučovacího procesu 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška kombinovaná Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný test, zadaný výstup do portfolia 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s klíčovými tématy psychologie a jejich teoretickými východisky. Struktura témat vychází  
z teze "snaž se pochopit sám sebe", tj. důraz je kladen na oblasti psychologie osobnosti a obecnou psychologii ve vztahu 
k intrapersonálnímu fungování jedince. V tomto směru předmět rovněž navazuje na Úvod do psychologie*, jehož obsah 
dále rozvíjí. 
Důraz je kladen na vymezení klíčových pojmů a konstruktů, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného  
a vzdělávacího kontextu. Cílem je zajistit orientaci studenta v možnostech aplikace psychologie a podpořit efektivní práci 
s relevantními informacemi. 
 
Hlavní témata kurzu: 
• Osobnost (utváření a vývoj)* 
• Osobnost (temperament) 
• Osobnost (vliv prostředí a situace) 
• Osobnost (charakter, etika, dilemata) 
• Emoce (druhy, význam) 
• Motivace (potřeby)* 
• Stres a závislost 
• Vnímání a pozornost 
• Paměť a učení* 
• Myšlení a rozhodování* 
• Inteligence 
 
Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na obohacení portfolia o aplikaci kognitivních 
strategií (využití paměťových mechanismů a pomůcek) při přípravě vyučovací látky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Blatný, M. et al. (2010). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing. 
Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing. 
Drapela, V. J. (2001). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 
Koukolík, F. (2003). Já. O vztah mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum. 
Orel, M., & Facová, V. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada Publishing. 
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pedagogika II. – Sociální aspekty výchovy a prevence 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška, 
semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, seminární práce, prezentace. 

Garant předmětu Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující 

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. (50 %, přednášky), Mgr. Lukáš Laibrt (20 %, semináře), Mgr. Martina Blažková (10 %, 
semináře), Mgr. Marie Najmonová (20 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci studijního předmětu se budeme především věnovat školní třídě jako formální sociální skupině. Zaměříme se  
na mechanismy tvorby skupin, skupinovou dynamiku a možné kontraindikace ve vytváření školních tříd. Studenti budou 
také po absolvování předmětu schopni identifikovat a následně řešit některé sociálně patologické jevy ve škole. 
Studentům bude představeno, jak mohou tyto rizikové jevy vznikat a jaký vliv na tyto jevy mohou mít intrapsychické  
a interpersonální aspekty. Pozornost bude také věnována učiteli, který se vedle vzdělávací funkce významně spolupodílí 
na výchově žáků a žákyň. Svými intervencemi do školní třídy významně ovlivňuje klima třídy. V neposlední řadě bude 
představena struktura poradenských služeb, především Školních poradenských pracovišť a Školských poradenských 
zařízení. V seminářích budou aplikovány poznatky, které získají studenti na přednáškách. 
 
1. Mechanismy koheze školní třídy, dynamika skupiny, klima třídy  
2. Rozdíly mezi poruchami chování a dětmi v riziku v kontextu školy  
3. Možné příčiny rizikového chování ve třídě a škole  
4. Role učitele v eliminaci rizikového chování ve škole  
5. Školní družiny a školní kluby 
6. Sociálně rizikové chování - závislostní chování  
7. Sociálně rizikové chování - agresivita a šikana 
8. Sociálně rizikové chování - záškoláctví, graffity  
9. Struktura poradenských služeb - ŠPP a ŠPZ 
10.  Ústavní (institucionální) péče. Péče o jedince po odchodu s ústavní výchovy  
11.  Probační a mediační služba, OSPOD 
12.  Primární a sekundární prevence ve škole 
13.  Využití volného času u školáků 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kollerová, L., Janošová, P. (2016). Prosociální chování ke spolužákům: role rodiny. Československá psychologie, vol. LX, 
Supplement 1. 
Janošová, P. (2011). Šikana a vyčleňování žáků na základní škole. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího 
vzdělávání. 
Procházka, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada. 
Doporučená: 
Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha, Portál. 
Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti, Praha, Karolinum. ISBN: 978-80-246-1832-6. 
Sapouna, M. (2010). Collective efficacy in the school context: Does it help explain victimization and bullying among Greek 
primary and secondary school students? Journal of Interpersonal Violence, 25, (10), p. 1912–1927. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychologie II. - Vývojová psychologie žáka ZŠ 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška kombinovaná Forma výuky Přednáška, 
seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %)  

Stručná anotace předmětu 

Předmět navazuje na předchozí výuku Psychologie I. a rozšiřuje probraná témata o další psychologické oblasti. 
Klíčovými jsou zde zejména disciplíny vývojové psychologie, psychopatologie a sociální psychologie, jejichž struktura 
kopíruje tezi „snaž se pochopit druhé“, tj. popisují interpersonální rovinu lidského fungování. Důraz je kladen na 
vymezení pojmů a teoretických konstruktů, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného a vzdělávacího kontextu 
a těch, které podporují orientaci studenta v možnostech aplikace znalostí psychologie. 
 
Hlavní témata kurzu: 
• Vývojová psychologie (úvod) 
• Vývojová psychologie (vývojové etapy) 
• Psychologie adolescence (teorie, vlivy) 
• Konflikty, psychopatologie 
• Psychopatologie (klasifikace) 
• Socializace 
• Sociální interakce (atribuce dojmy, schémata) 
• Skupinové jevy 
• Sociální potřeby 
• Sociální komunikace 
• Reklama, média a propaganda 
 
Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na obohacení portfolia o aplikaci znalostí sociální 
psychologie směřující k popisu skupinových jevů a interakce ve třídním kolektivu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 
Doporučená: 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Hayes, N. (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2007). Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 
Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál. 
Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. 1. vydání. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. 1. vydání. Praha: Karolinum. 
Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Speciální pedagogika a úvod do inkluzivní didaktiky 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška, 
seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočet: kazuistika žáka se SVP a její prezentace 
Zkouška: písemná. 

Garant předmětu Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. (75 %, přednášky, semináře), Mgr. Marie Najmonová (25 %, přednášky, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

 
1. Žák se SVP – terminologie a souvislosti 
2. Legislativa v oblasti vzdělávání žáků se SVP, integrace vs. inkluze 
3. Jednotliví činitelé inkluzivní edukace (učitel/učitelé, žák, asistent pedagoga, školní asistent atd.) 
4. Poradenství ve výchově a vzdělávání žáků se SVP 
5. Speciálněpedagogická diagnostika a terapie 
6. Žák se zrakovým postižením  
7. Žák se sluchovým postižením 
8. Žák s mentálním postižením 
9. Žák s narušenou komunikační schopností 
10. Žák s tělesným postižením, chronickou nemocí 
11. Žák s poruchou autistického spektra 
12. Specifika vyučovacího procesu v inkluzivním vzdělávání 
13. Příklady zahraničních modelů inkluzivního vzdělávání (komparace, specifika, možnosti inspirace) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Bittmannová, L. ([2019]). Speciálněpedagogické minimum pro učitele: co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Praha: Pasparta. 
Lechta, V. (ed.). (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál.  
Petty, G. (2002). Moderní vyučování. Praha: Portál. (vybrané kapitoly) 
Doporučená: 
Strnadová, I., & Hájková, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 
Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2016). Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: Masarykova 
univerzita.  
Zilcher, L., & Svoboda, Z. (2019). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Obecná didaktika 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška ústní Forma výuky Přednášky, 
semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Portfolio: analýza pedagogické situace z didaktického hlediska 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede semináře 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními tématy a kategoriemi didaktiky v návaznosti na absolvovanou 
asistentskou praxi a vytvoření teoretického základu pro výuku oborových didaktik. 
 
Obsah předmětu: 
1. Didaktika, její předmět. 
2. Výukové cíle. 
3. Determinanty reálné výuky.  
4. Koncepce vyučování.  
5. Obsah vyučování, učivo. 
6. Základní organizační formy výuky. 
7. Vybrané vyučovací metody.  
8. Problematika školního hodnocení a zkoušení.  
9. Didaktické zásady a principy. 
10. Inkluzivní vzdělávání.  
11. Spolupráce rodiny a školy.  
12. Učitel a jeho profese.  
13. Analýza pedagogické situace. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kalhous, Z. & Obst, O. et al. (2002, 2007) Školní didaktika. Praha: Portál. 
Skalková, J. (1999, 2007) Obecná didaktika. Praha: ISV. 
Vališová, A. & Kasíková, H. et al. (2007, 2011) Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebereflektivní seminář 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3 
ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Reflexe asistentské praxe (prerekvizita)  

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Udělení zápočtu na základě úspěšně splněných individuálních a skupinových úkolů a docházky na každém z bloku výuky. 
Úkoly: 
Student zmapuje své dosavadní studijní portfolio a popíše vývoj vlastního postoje ke 2 vybraným tématům. 
Studenti ve skupině vypracují plán sebeřízení ve vybraném tématu a tento prezentují během semináře. 
Student individuálně vypracuje plán sebeřízení ve vybraném tématu. 

Garant předmětu Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cíle: 
Studenti se naučí reflektovat vlastní profesní vývoj 
Studenti si vyzkouší sestavit akční plán vlastního profesního rozvoje. 
 
Struktura a obsah: 
Seminář je realizován ve dvou intenzivních blocích (každý v rozsahu semestrální hodinové dotace) s návaznou domácí 
přípravou.  
Během prvního seminárního bloku je využito herních a zážitkových technik, včetně práce s příběhem. Jako výstup 
realizovaných aktivit studenti vygenerují celkem 5 základních témat vlastního profesního rozvoje. 
V rámci domácí přípravy na druhý seminární blok studenti zmapují své dosavadní studijní portfolio a popíší vývoj vlastního 
postoje k 1 z 5 témat generovaných během prvního seminárního bloku a 1 vlastnímu tématu. 
Během druhého seminárního bloku si studenti v tematických skupinách vzájemně představují vlastní profesní uchopení 
pojednávaných témat a společně stanovují obecně platný akční plán sebeřízení pro dané téma. V druhé polovině bloku 
jsou jednotlivé plány prezentovány. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
KOLÁŘ J. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 
NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha, Academia. 2009.  
VALENTA J. Učit se být. Praha: Agent.Strom., 2003.  
KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál, 1996. 
Doporučená:  
PEKÁRKOVÁ A. Rozhodujeme se zodpovědně a jednáme eticky. Praha: Projekt Odyssea, 2007.  
VALENTA J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvodní asistentská praxe 

Typ předmětu Praxe doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 8 hod. kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie 
Korekvizity: Asistentská praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

4 hodiny náslechů ve výuce, 3 hodiny pozorování provozních činností učitele, 1 hodina doučování žáka (podle instrukcí 
uvádějícího učitele)  
Absolvování 8 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané základní škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Výsledky úkolů na základě pozorování vyučování, rozhovoru s učitelem a doučováním žáka. 
Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení praxe 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%), Mgr. Lukáš Laibrt (20 %), Mgr. Jan Hynek (20 %), Mgr. Martina Blažková (20 %), 
Mgr. Martina Faltová  (20 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané základní školy. Pod vedením fakultního garanta a uvádějícího 
učitele se zaměří na poznávání a reflexi komunikace učitele s žákem, se třídou. Cílem bude učit se identifikovat učitelovy 
komunikační a vztahové strategie, popsat na příkladu učitelovy podpory konkrétnímu žákovy mechanismy jeho práce 
s žákem ve smyslu podpory procesu učení. Pod učitelovým vedením se zapojit do asistování podpory vybranému žákovi, 
vstoupit s ním do interakce a analyzovat konkrétní výukovou situaci.  
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

1. Reflexe fungování učitele v interakci a komunikaci se třídou 
2. Reflexe komunikace učitele s žákem, který potřebuje jeho podporu (nerozumí učivu, neorientuje se v látce aj.) 
3. Náhled na postupy, které učitel volí při podpoře konkrétního žáka. 
4. Prvotní pohled na mechanismy komunikace s konkrétním žákem v případě přímé asistence.  
5. Učitelova strategie přípravy na vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s.  
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: 
Grada. 
Obrovská, J., Kusá, O., Lehotská, Z., Marášková, I.  & Dobešová, K. (2012) Školní a mimoškolní doučování metodika. Praha: 
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 44 
s. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

https://is.muni.cz/osoba/143665?lang=cs
https://is.muni.cz/osoba/137175?lang=cs


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexe úvodní asistentské praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie 
Korekvizity: Asistentská praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe absolvování 8 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané základní škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Reflexe výsledky úkolů na základě pozorování vyučování, rozhovoru s učitelem a doučování žáka.  

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (10%, semináře), Mgr. Lukáš Laibrt (20 %, semináře), Mgr. Jan Hynek (20 %, semináře), 
Mgr. Martina Blažková (20 %, semináře), Mgr. Martina Faltová (20 %, semináře), mentoři z fakultních škol (10 %) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci Semináře k asistentské praxi studenti společně reflektují úkoly, které splnili na Úvodní asistentské pedagogicko- 
psychologické praxi.  Předmětem reflexe bude pozorovaná komunikace učitele s žákem, se třídou, snaha identifikovat 
učitelovy komunikační a vztahové strategie, studenti budou popisovat na příkladu učitelovy podpory konkrétnímu žákovy 
mechanismy jeho práce s žákem ve smyslu podpory procesu učení. Budou reflektovat své zapojení do asistované podpory 
vybranému žákovi, zhodnotí své předpoklady pro interakci a budou analyzovat konkrétní výukovou situaci, které se 
účastnili.  
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

1. Reflexe fungování učitele v interakci a komunikaci se třídou 
2. Reflexe komunikace učitele s žákem, který potřebuje jeho podporu (nerozumí učivu, neorientuje se v látce aj.) 
3. Náhled na postupy, které učitel volí při podpoře konkrétního žáka. 
4. Prvotní pohled na mechanismy komunikace s konkrétním žákem v případě přímé asistence.  
5. Popis učitelovy strategie přípravy na vyučování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H. & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J.  (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: 
Grada. 
Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s.  
Petty, G. (2013)  Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13 hod. praxe hod.   kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Úvod do pedagogiky, Seminář osobn. soc. rozvoje 
Korekvizity: Seminář k asistentské praxi, Úvod do obecné didaktiky střední školy 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Praxe  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

10 hodin náslechů ve výuce a 4 hodiny pozorování provozních činností učitele  
Absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 
Zápočet. 
Místo praxe student vybere ze seznamu fakultních a spolupracujících škol PF JU školu, kde bude praxi realizovat, 
přihlašování bude probíhat v informačním systému. Před nástupem na praxi se zapojí do semináře k asistentské praxi, 
kde budou formulována očekávání školy, bude se vytvořit harmonogram spolupráce a domlouvány možnosti spolupráce 
i požadované výstupy.  

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50 %, semináře), Mgr. Marie Najmonová (50 %, semináře) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané základní školy. Pod vedením fakultního garanta a uvádějícího 
učitele se zaměří na poznávání a reflexi fungování školy ve vazbě na řešení výchovných otázek a strategie řízení třídy. 
Cílem praxe je učit se identifikovat situace ve školní třídě – komunikační a vztahové situace, analyzovat je, popsat 
prostředí pro učení a pro výuku, shromáždit (pod vedením uvádějícího učitele a fakultního garanta) postupy školy 
v oblasti komunikace s rodiči, zaznamenat, jak probíhá třídní schůzka, provést ve škole rozhovor s asistentem, škol, 
psychologem či jiným pracovníkem školního poradenského pracoviště.  
 
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
2. Náhled na role učitele a podoby spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským 

pracovištěm. 
3. Vhled do fungování komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
4. Prvotní pohled na učitelovo řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování 

žáků. 
5. Učitelova strategie řízení třídy. 

Mezi další činnosti asistenta pedagoga, které mohou být předmětem praxe, jsou: individuální nebo skupinová podpora 
žáka/žáků se SVP v rámci vyučování přímo ve třídě, individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků v rámci vyučování 
mimo třídu (např. exkurze), méně kvalifikované činnosti asistenta pedagoga s žáky bez SVP (např. dozor nad skupinovou 
prací, opakování osvojené látky), pomoc při sebeobsluze a doprovod při pohybu během vyučování u  žáků s těžšími 
formami zdravotního postižení, společná příprava s učitelem na výuku, doučování žáků,  komunikace s rodiči žáků,  
konzultace s poradenským pracovníkem, speciálním pedagogem nebo psychologem. Podle možností vybrané školy a 
potřeb pedagoga se bude student podílet na vybraných činnostech.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Horáčková, I. (2015) Metodika práce asistenta pedagoga. Spolupráce s učitelem. Dostupné 
zde:http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf 
Vališová, A., Kasíková, H. & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/ 
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-
asistent_metodicka-prirucka_web.pdf 

http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf


Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s.  
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Reflexe asistentské praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s hod.   kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Inkluzívní didaktika 
Korekvizity: Pedagogicko psychologická praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané základní škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Reflexe výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem.  

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (10 %), Mgr. Marie Najmonová (10 %), Mgr. Lukáš Laibrt (10 %), Mgr. Jan Hynek (20 %), 
Mgr. Martina Blažková (20 %), Mgr. Martina Faltová (20 %), mentoři z fakultních škol (10 %)  

Stručná anotace předmětu 

V rámci Semináře k asistentské praxi studenti společně reflektují úkoly, které splnili na Asistentské pedagogicko 
psychologické praxi. 
 
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským pracovištěm. 
3. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
4. Řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování žáků. 
5. Strategie řízení třídy. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Horáčková, I. (2015) Metodika práce asistenta pedagoga. Spolupráce s učitelem. Dostupné 
zde:http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-02/metodika-prurez-02.pdf 
Vališová, A., Kasíková, H. & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/ 
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-
asistent_metodicka-prirucka_web.pdf 
Němec, J. (2007) Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference 
ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s.  
Petty, G. (2013)  Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

http://www.asistentpedagoga.cz/literatura/
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf
http://www.asistentpedagoga.cz/assets/content/files/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/skolni-asistent_metodicka-prirucka_web.pdf


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci I 

Typ předmětu 
 

doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

 Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci I je včasné odevzdání konceptu teoretické části bakalářské 

práce, prostudování základní literatury ke zvolenému tématu, vypracování podrobné osnovy výzkumu v rámci bakalářské 

práce a absolvování povinné konzultace organizované pro všechny studenty, kteří si v daném semestru zapsali seminář  

k bakalářské práci v rámci pedagogicko-psychologického základu. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Garant, vede seminář  

Vyučující  

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Základní požadavky na kvalifikační práci, základní etické normy pro zpracování práce. 

Formální stránka bakalářské práce. 

Práce s literaturou ve vazbě na téma bakalářské práce, čtení a psaní odborného textu. 

Postup při zpracování teoretické a praktické části bakalářské práce. Citace literatury, odkazový a poznámkový aparát. 

Formulace závěrů práce a případné vazby na výzkum nebo grant. 

Zařazení obrázků, tabulek a grafů a jejich označení. 

Jak získávat, vyhodnocovat a interpretovat data, charakterizující realitu školní třídy, žáka.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Švaříček, R., & Šeďová, K. a kol. (2007) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2010) Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 

Doporučená: 

Gulová, L., & Šíp, R. (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada.  

Kubátová, H. (2007) Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních 

oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

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

Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105.  

Šanderová, J., & Miltová, A. (2005) Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 

https://is.muni.cz/osoba/12302?lang=cs


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci II 

Typ předmětu 
 

doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

prerekvizita: Seminář k bakalářské práci I 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci II je zpracování textu alespoň z 80% z celkového rozsahu práce 

v souladu se zadáním; výsledný text musí vyhovovat základním požadavkům na zpracování bakalářské práce, včetně 

pravidel pro citování literárních pramenů, internetových a jiných zdrojů. V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci II 

je student povinen absolvovat konzultace, na kterých prezentuje vedoucímu práce své dílčí výsledky, svoji reakci  

na připomínky, problémy, které má se zpracováním práce aj. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Garant, vede seminář 

Vyučující  

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Obsah předmětu: 

Psaní výzkumné zprávy. 

Formální náležitosti výzkumné zprávy. 

Úprav písemností zpracovaných textovými editory. 

Prezentace a obhajoba bakalářské práce.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná:  

Švaříček, R., & Šeďová, K. a kol. (2007) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 
Gavora, P. (2010) Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 

Pelikán, J. (2011) Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. 

Doporučená:  

Disman, M. (2011) Jak se vyrábí sociologická znalost. Vydání první. vyd. Praha: Karolinum 

Gulová, L., & Šíp, R. (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada. 
Hendl, J. (2004) Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. vyd. Praha: Portál. 

Kubátová, H. (2007) Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních 

oborech praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Najvar, P. (ed). (2011) Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido, Pedagogický výzkum v teorii a praxi. 

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

Konvoj, roč. 19, č. 2, s. 89-105. 

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

Šanderová, J., & Miltová, A. (2005) Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické 
nakladatelství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  

https://is.muni.cz/osoba/12302?lang=cs


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce bakalářské práce 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář k bakalářské práci I., II. 

Způsob ověření studijních výsledků  Forma výuky individuální 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zadání BP do systému STAG 

Garant předmětu Vedoucí bakalářské práce 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, kontrola systému, posouzení plagiátorství v systému STAG 

Vyučující 

Vedoucí bakalářské práce 

Stručná anotace předmětu 

Individuální práce studenta s cílem dokončit závěrečnou práci, finalizovat její zadání do systému kontroly plagiátorství, 
zadat její finální znění do systému STAG. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Není stanovena 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Alternativní pedagogické směry 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe z alternativní školy formou prezentace 

Garant předmětu Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář  

Vyučující 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je, aby student se dokázal orientovat v problematice alternativního školství. V průběhu seminářů se 
student seznámí se základními alternativními směry a bude mít možnost zúčastnit se reflektovaných náslechů  
na některých vybraných alternativních školách.  
1. – 3. Reformní školství a jeho východiska 
4. - 5. Pojetí alternativních škol z pohledu tzv. klasických alternativních směrů 
6. – 7. Československé školství v období I. republiky (Pokusné školy) 
8. – 11. Moderní alternativní směry 
12. – 13. Náslechy a prezentace 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Dvořák, Dominik, Tomáš Janík, Jan Průcha, et al. Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy. V Praze: Univerzita Karlova, 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 
Gardošová, Juliana a Dujková, Lenka a kol. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2012.  
Grecmanová, Helena a Urbanovská, Eva. Waldorfská škola. Olomouc: Nakladatelství Hanex Olomouc, 1997.  
Havlíková, Miluše, a další. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2008.  
Helus, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. 
Praha: Portál, 2009. 
Kolář, Zdeněk a kolektiv. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada Publishing a.s., 2012 
Martinek, Michael. Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. Praha: Portál, 2016. Montessori, Maria. Objevování 
dítěte. Praha: Portál, 2017.  
Montessori, Maria. Tajuplné dětství. Praha: Triton, 2012.  
Musil, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2015 
Průcha, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2012. 
Průcha, Jan. Česko-anglický pedagogický slovník. Praha: Arsci, 2005.  
Průcha, Jan. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. 
Průcha, Jan, Walterová, Eliška a Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009.  
Rohner, Roel a Wenke, Hans. Daltonské vyučování. Brno: Paido, 2003.   
Rýdl, Karel. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003.  
Rýdl, Karel. Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha: Tira, 2001.  
Rýdl, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: M. Zeman, 1994.  
Svobodová, Jarmila a Jůva, Vladimír. Alternativní školy. Brno: Paido, 1996.  
Svobodová, Jarmila. Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: MSD, 2007.  
Zelinková, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha: Portál, 1997. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Komunikace a spolupráce s rodiči 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování seminární práce – modelu spolupráce s rodiči své budoucí školní třídy. 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů, konzultace 

Vyučující 

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozvíjet kompetence studentů ve vztahu ke komunikaci a spolupráci s rodiči, a to jak v perspektivě 
budoucích učitele, tak asistenta pedagoga.  
1. Vztah rodiny a školy ve vzájemném trojúhelníku trojúhelníku žák – učitel – rodič 
2. – 3. Rodina jako nejstarší společenská instituce. Její socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a další 
funkce.  
4. Rodina a formování hodnot, postojů dětí, emocionální klima v rodině, problémy současné rodiny 
5. Moderní rodina a alternativní formy soužití 
6. – 7. Osobní kontakt pedagoga s rodiči dětí – první návštěva ve škole, dny otevřených dveří, orientační setkání, návštěva 
pedagoga v rodině, čas příchodu a odchodu dítěte ze školy, telefonické rozhovory, konzultace mezi učiteli, rodiči a žáky, 
společná setkání (schůzky a akce) a vzdělávací akce pro rodiče. 
8. – 9. Písemné formy komunikace a spolupráce pedagoga s rodiči dětí – prezentace učitele - informační letáčky, příručky 
a webové stránky školy, třídní nebo školní časopis. Neformální zprávy o dítěti i dění ve škole, e-mailová komunikace.  
10. – 11. Účast rodičů ve třídě nebo škole – účast na dění ve škole jako pozorovatel / návštěvník, jako rodič odborník, 
rodič asistent nebo členem rodičovské rady. 
12. – 13. Prezentace studentů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Rabušicová M. a kol. (2004) Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita. 
Doporučená: 
Kargerová, J. P. (2019) Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Praha: Pasparta 
Majerčíková, J. (2011) Rodina a jej dôvera k škole. Pedagogika [online]. 2011. Roč. 2, čís. 1, s. 9-27 
Smetáčková, I. (2011) Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči. Studia paedagogica [online]. 2011. Roč. 16, čís. 2, 
s. 9-26. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výchovné styly a zvládání výchovných problémů 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce. 
Zpracování analýzy výchovné situace – kazuistického případu s návrhem řešení v podobě konceptu komunikačního 
modelu.  

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

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

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je propojit zkušenosti, které studenti doposud získali v chápání možností a mezí výchovy, s teoretickými 
koncepty i s praktickými modely výchovy vztahujícími se k výchovné složce práce učitele. Práce v semináři se zaměřuje 
na rozvoj studentova profesního myšlení a utváření jeho vlastního pojetí výchovy, které koresponduje s vnímáním sebe 
sama v roli budoucího učitele a současně akcentuje zkušenosti s přístupy k řešení výchovných situací rozmanitého 
charakteru. Při analýze optimálního modelu reagování v cvičených výchovných situacích bude cílem popis optimálních 
modelů reagování, založených na teoreticky ukotvených komunikačních modelech a konceptech.  
1. Výchovná složka v práci učitele – jejich vztah ke vzdělávání a význam. 
2. Výchovné styly a jejích uplatnění v modelech učitelovy komunikace s žákem, třídou, rodičem 
3. Rodinná výchova a její vliv na žáka i na práci učitele. 
4. Styly rodinně výchovy, typy rodičovského jednání a komunikace při řešení výchovných otázek 
5. Cíl výchovně vzdělávací činnosti učitele základní školy a posun od znalostí ke kompetencím. 
6. Nastavování pravidel, hranic ve výchově, koncepty kázně (Bendl, J. U. Rogge aj.) 
7. Škola bez poražených T. Gordona, Modely respektující výchovy (P. Kopřiva)  
8. Summerhill jako příklad radikální demokracie ve škole  
9. Náročné situace v práci pedagoga související se sociálním znevýhodněním dětí, žáků a dospívajících, propojování 

oblasti výchovy, sociální pedagogiky a sociální práce na konceptu pedagogizace prostředí.  
10. Kultura uznání a respektu v prostředí školy, význam multikulturní výchovy jako výchovy k respektu, toleranci a 

konstruktivní spolupráci. Představit možnosti aplikace multikulturní výchovy do vzdělávacího a výchovného 
procesu.  

11. Vyčleňování žáků ze sociálního prostředí. Cílem přednášky je zjistit, na koho se jako asistenti pedagoga či učitelé 
mohou obrátit v případě vyčleňování žáků ze sociálního prostředí, a to ve škole (školní poradenské pracoviště) a 
mimo školu (poradenská zařízení v resortu MŠMT). Studenti se setkají se s vybranými nástroji diagnostiky klimatu a 
sociálních vztahů v sociální skupině, včetně využití jejich výsledků k prevenci sociálního vylučování žáků. Porozumí 
výchovnému významu prostředí vrstevnických skupin a možnostem preventivního působení pedagoga ve 
vrstevnických skupinách.  

12. Inspirativní praxe. Náhled do uvažování o výchovy osobností z řad učitelů a ředitelů. 
13. Prezentace studentů.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
https://www.varianty.cz/download/docs/58_rodic-e-nec-ekani-spojenci.pdf 
Gordon, T. (2015) Škola bez poražených: řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi. Praha: Malvern. 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, J. a T. Kopřivová (2008) Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice  
pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála. 
Doporučená: 
Bradová, J. (2013). Hledání logiky ve výchově bez trestů. S Václavem Mertinem o školní nekázni a nelogičnosti trestání. 
Komenský, 138(1), 5–10. 

https://www.varianty.cz/download/docs/58_rodic-e-nec-ekani-spojenci.pdf


Brezinka, W. (2001) Východiska k poznání výchovy: úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické 
pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek. 310 s. 
Damasio, A. R. (2000) Descartesův omyl: emoce, rozum a lidský mozek. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta. 259 s. 
Neill, A. S. (2013) Summerhill : příběh první demokratické školy na světě. Praha: PeopleComm, 2013. 
Rogge, J. U. (2007) Děti potřebují hranice. Translated by Alžběta Sirovátková. Vyd. 2. Praha: Portál. 131 s 
Rosenberg, & Marshall B. Nenásilná komunikace - řeč života. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 221 s. 
Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2015). Klidná výchova k disciplíně. V Praze: Triton. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Práce s třídou a utváření třídního klimatu 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na výuce, reflexe 

Garant předmětu Mgr. Jan Hynek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

Mgr. Jan Hynek (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Kurz má za úkol seznámit studenty se základy práce se třídou, s vlastním sebeobrazem a s ostatními subjekty ve školním 
prostředí (učitelé, žáci, rodiče, PPP, OSPOD apod.) Práce s třídou není ohraničena pouze edukační jednotkou, ale existují 
určité přesahy, které citelně ovlivňují vlastní dění ve třídě. Cílem je tedy pochopit, že práce s třídou je systematická 
činnost, která je součástí vyučovacího procesu v celé jeho šířce – od nulté hodiny po polední přestávku. 
 
Koncepce kurzu je rozdělena do tří základních bloků a to 1. Diagnostika a její využití, 2. Pedagogická komunikace a práce 
s třídou a 3. Práce pedagoga při řešení krize. Zmíněné bloky provází účastníka prvotním začleněním jednotlivých žáků  
do určených sociometrických pozic v sociální skupině, využití různých druhů diagnostiky pro práci s kolektivem, stanovení 
úrovně třídního klimatu, možnost použití různých technik a her k zlepšení či posílení jednotlivých vazeb ve třídě, až  
po základní práci s krizí ve třídě, tedy intervenční činnosti v kombinaci s ostatními participanty.    
 
Obsahem kurzu budou tyto aktuální pedagogická témata: 
1. Vývojové fáze koheze třídy a diagnostická mapa třídního kolektivu 
2. Sociometrie ve školní třídě – benefity a rizika 
3. Managerské dovednosti učitele a jejich vliv na třídní kolektiv 
4. Pedagogická komunikace učitele s žáky  
5. Třídnické hodiny jako forma prevence rizikového chování 
6. Základní druhy patologie třídy a její řešení 
7. Rizikové chování žáků a jejich vliv na pedagoga 
8. Třída v krizi a včasná intervence pedagoga 
9. Základní participující subjekty ve školském systému (OSPOD, SPC, SVP, PPP) 
10. Komunikace s rodiči 
11. Nespecifická prevence – možnost utváření školního klimatu 
12. Začínající učitel a třídnictví 
13. Sebereflexe učitele a psychohygiena ve vztahu k práci 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Berne, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál. 
Procházka, M. (2019). Metodik prevence a jeho role na základní škole. Praha: PASPARTA Publishing s.r.o. 
Skácelová, L. (2012) Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Klinika adiktologie UK. 
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Auger, M.-T., & Boucharlat, C. (2005). Učitel a problémový žák. Strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: 
Portál. 
Ciklová, K. (2014). Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu. Ostrava: EkonomPress. 
Dubec, M. (2007). Třídnické hodiny. Praha: Projekt Odyssea. 
Křoustková Moravcová, I. (2014). Sociální a pedagogická komunikace. Úvod do problematiky. Hradec Králové: 
Gaudeamus. 



Martínek, Z. (2009). Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada Publishing a.s. 
Nehyba, J. et al. (2014). Reflexe mezi lavicemi a katedrou. Brno: Masarykova univerzita. 
Svatoš, T. (2009). Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace: teoretická minima a praktické náměty. Hradec Králové: 
Gaudeamus. 
Vlčková, K. et al. (2015). Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Masarykova 
univerzita. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Komunikace ve školním prostředí 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Seminární práce se zaměřením na reflexi vlastních dramatických experimentů. 

Garant předmětu Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář  

Vyučující 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět nabízí studentům cestu k respektující partnerské komunikaci s dítětem založené na naplňování potřeb dítěte  
ve smyslu Maslowovy pyramidy potřeb s akcentem na odstraňování rutinních stereotypů v oblasti fyziologických potřeb, 
na vytváření smysluplných a srozumitelných pravidel a na hledání cest k přijetí každého dítěte i s jeho někdy nežádoucími 
specifikami chování. 
V rámci předmětu se studenti seznámí s technikami efektivní komunikace založenými na respektujícím přijetí dítěte.  
V simulovaných situacích hledají efektivní formu komunikace, která vede k výchovnému cíli a dítě ji současně nepociťuje 
jako násilí ze strany dospělého. Vědomě se pokoušejí o transfer získaných dovedností do vlastní komunikace s okolím  
a provádějí reflexi získaných zkušeností. 
Obsah: 
- specifika komunikace s dětmi, vzpomínky na dětství 
- osobní a funkční komunikace, jak posilovat vztahovou komunikaci 
- Maslowova pyramida potřeb v praxi 
- naplňování fyziologických potřeb a tvorba pravidel spolu s dětmi 
- úcta k člověku a výchovné styly, revizibilita 
- rizika rutinních stereotypů 
- funkční komunikace: podmínka respektovat druhého 
- motivace - vnitřní, vnější, žádná + cvičení 
- ocenění, tresty a odměny 
- neefektivní metody (chyby při komunikaci s dětmi) + efektivní metody 
- empatická reakce, 
- já výrok + řešení konfliktů, zpětná vazba 
- opakování s prezentací + procvičení v situacích 
- test 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Henriksen, J. A. - Vetlesen, A. J.:. Blízké a vzdálené podané ruce. Brno, 2000. 
Ferrucci Piero:. Děti nás učí. Práh. Praha, 1999. 
Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha, 2004. 
Goleman, D.:. Emoční inteligence. Praha, Columbus, 1997. 
Shapiro, L. E.:. Emoční inteligence dítěte. Praha, Portál, 1998. 
Křivohlavý, J.:. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda, 1992. 
Křivohlavý, J.:. Komunikace učitelů se žáky. Olomouc: KPÚ, 1987. 
Prekopová, J. - Schweizerová, Ch.:. Neklidné dítě. Praha, Portál, 1994. 
Křivohlavý, J.:. Povídej, naslouchám. Praha, Návrat domů, 1993. 
Svobodová E.:. Prosociální činnosti v mateřské škole, RAABE, Praha 2007. 
Přednášky I. Gillernové, L. Šulové, J. Valenty, Z. Matějčka. FF UK Praha. 
MATĚJČEK, Z.:. Psychická deprivace v dětství. Praha, 1974. 
Vybíral, Z.:. Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál, 2000. 
Kopřiva , P.,Nováčková , J.,Nevolová , D., Kopřivová ,T.:. Respektovat a být respektován, Spirála Kroměříž, 2005. 



Dunovský, J. a kol.:. Sociální pediatrie. Praha, Grada, 1999. 
NAKONEČNÝ, M.:. Sociální psychologie. Praha, Academia, 2000. 
Fulghum, R.:. Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. Praha, Odeon, 1991. 
Stuchlíková, I.:. Základy psychologie emocí. Praha, Portál. 2002. 

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

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sebepojetí a identita učitele 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář   

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na sebereflexi a kultivaci profesního sebepojetí učitele. Směřuje k lepší orientaci posluchače  
v náročných situacích spojených s učitelskou profesí. Interaktivní a diskusní metodou jsou probírány klíčové aspekty 
výuky a agendy, která s vykonáváním učitelské profese souvisí. 
Profesní sebepojetí je diskutováno v rámci různorodých pedagogických situací. 
Tematické bloky: 
1. Seznámení s učitelem 
Příchod do třídy 
Představení se 
Motivace k předmětu 
2. Kázeň 
Zklidnění třídy 
Oceňování a tresty za chování (aktivitu) 
Opisování, podvádění, nápověda 
Úklid třídy a dodržování pořádku 
3. Práce se třídou 
Úvod do látky a výklad 
Domácí úkoly 
Klasifikace 
Zkoušení, dopisování, opravy 
Nesouhlas žáka s klasifikací 
Omluvy (absence, osobní důvody) 
Školní výlety 
4. Žák 
Osobní problémy žáka 
Výkonnové problémy žáka, motivace 
Šikana, rvačky, rozložený kolektiv 
Krizová intervence 
Mimoškolní prohřešky 
5. Učitel 
Administrativa 
Třídní schůzky a rodiče 
Vztah učitel-žák 
Učitel jako vzor 
Učitel jako kolega 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Doporučená: 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Portál, Praha. 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 
Ellis, A. (2002). Trénink emocí. Praha, Portál. 
Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 
Kosíková, V (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada. 
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Barrister& Principal, Brno. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Psychohygiena 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Forma způsobu ověření výsledků je účast v brainstormingu, hraní rolí, sebezkušenostní dotazník a prezentace k danému 
tématu, docházka. 

Garant předmětu PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář  

Vyučující 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti si mají možnosti zhodnotit vlastní životní role a cíle, zjistit, jak zvládat konfliktní, stresové jinak nestandardní 
situace v jejich věkové kategorii. Dále jakým způsobem momentálně dané situace zvládají. Studentům jsou prezentovány 
a nabízeny formy pozitivního zvládání. Hledání příčin úspěchu i neúspěchu, nabídka možnosti změn a jiných forem 
životního stylu. 
 
Životní role (hodnoty, cíle). 
Konfliktní životní situace, možnosti předcházení stresu a formy zvládání stresu (relaxační techniky). 
Komunikace (vliv verbálního a neverbálního stylu), asertivita. 
Podmínky a zásady efektivní zdravé životosprávy (režim práce a odpočinku, hospodaření s časem).  
Gamblerství. 
Abuzus alkoholu, drog, kouření. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bedrnová, E. (2010). Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažéry. Praha. Fortuna. 
Bedrnová. E., Pauknerová D. a kol. (2015). Management osobního rozvoje. Praha. Grada.  
Capponi, V., Novák, T. (1999). Asertivně do života. Praha. Grada. 
Carr, A. (2015). Snadná cesta jak překonat hazard. Praha. Jaro. 
Carr J. (2004). Snadná cesta k ideální váze. Praha. Jaro. 
Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha. Portál. 
Mahdalíčková, J. (2014). Víme o drogách všechno? Wolters Kluwer ČR a.s. 
Novák, T. (2015). Sebedůvěra – cesta k úspěchu. Praha. Grada. 
Potts, C., Potts, S. (2014). Umění být silný v každé situaci. Praha. Grada. 
Praško, J., Prašková, H. (2007). Asertivitou proti stresu. Praha. Grada. 
Švamberk Šauerová, M. (2018). Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele.  Praha. Grada 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Rozvoj osobnostních kompetencí pro pedagogickou praxi 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast 
Samostatná práce / prezentace 

Garant předmětu PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář 

Vyučující 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem semináře je zprostředkovat studentům sebereflexi, kultivaci sebepojetí a podporu osobnostního zrání. Součástí 
semináře je též práce na profesním zakotvení, motivaci k profesi i budování profesní identity. Student se učí pracovat  
s vlastními emocemi, využívat technik ke zvládání zátěže a psychohygieně. Student získá rámcovou představu o své 
osobnostní výbavě, slabých a silných stránkách, motivaci k profesi. 
 
Obsah: 
Výuka je specifická dle potřeb posluchače: 
Osobností testy 
Psychohygienické techniky a volný čas 
Sociální orientace 
Osobní směřování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená: 
Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence. Portál, Praha. 
Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 
Ellis, A. (2002). Trénink emocí. Praha, Portál. 
Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál. 
Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Barrister& Principal, Brno. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Volnočasová praxe 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14 hod kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Praxe  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Účast na reflexi (seminář), seminární práce – deník z praxe a písemná reflexe praxe 

Garant předmětu Mgr. Lukáš Laibrt 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultant 

Vyučující 

Mgr. Lukáš Laibrt (100 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámení studenta s činností ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a dalších volnočasových 
zařízeních. Student praxi vykonává ve zvoleném zařízení, kde pozoruje rozdílnosti v přístupu a práci se zvolenou cílovou 
skupinou ve volném čase. Tuto zkušenost následně porovnává se zkušeností s prací s cílovou skupinou v absolvované 
učitelské praxi. Během semestru student absolvuje 14 hod přímé pedagogické činnosti ve zvoleném zařízení a zúčastní 
se 2 reflektivních seminářů, kde sdílí a konfrontuje získané zkušenosti s ostatními studenty. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J.: Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-
473-1. 
HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J.: Pedagogika volného času. Praha: UK, 2010. ISBN 978-80-7290-471. 
HÁJEK, B.: Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha: UK, 2007. ISBN 978-80-7290-265-1. 
HAWKINS, P. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-548-2. 
HOFBAUER, B.: Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5. 
CHOUR, J. Receptář her. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-388-9. 
PÁVKOVÁ, J. et al.: Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-423-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zdravověda pro pedagogy 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář  

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zápočtový písemný test, docházka na kurz (100 %). 

Garant předmětu RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář (100 %). 

Vyučující 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.: vede seminář (100 %). 

Stručná anotace předmětu 

 
Seminář 
1. -2. Dítě ve zdraví a nemoci. Očkování. 
3-4. Hygiena školního prostředí. Fyzická a duševní hygiena.  
5. Specifika ontogenetického vývoje žáků ZŠ. Prevence závislostí a šikany.  
6.-13. Kurz: Teoretické a praktické základy poskytování první pomoci pro pedagogy (ve spolupráci se zdravotníky ZZS JčK). 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: nestanovena 
Doporučená: 
MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 
Karolinum, 2016. 269 stran. ISBN 978-80-246-3357-2. 
NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Fortuna, 2015. 247 stran. 
ISBN 978-80-7373-128-1. 
Zdravotník zotavovacích akcí. 8., přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2017. 191 stran. ISBN 978-80-87729-
23-6. 
HRUŠKOVÁ, Martina a GUTVIRTH, Jaroslav. První pomoc (nejen) pro školní praxi. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, 2010. 59 s. ISBN 978-80-7394-237-3. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk pro vzdělávání – ruský jazyk 

Typ předmětu  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s hod.   kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

ústní a písemná; pravidelná docházka, aktivní práce na seminářích  

Garant předmětu PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedení semináře 

Vyučující 

PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Raduga po novomu - 1. lekce - 1.část.  
2. 1. lekce - 2. část. 
3. 2. lekce - 1. část. 
4. 2. lekce - 2. část. 
6. 2. lekce - 3. část. 
7. 3. lekce - 1. část. 
8. 3. lekce - 2. část. 
9. 3. lekce - 3. část. 
10. Opakování. Videoprojekce.  
11. Dílčí test na zvládnutí psaní ruskou abecedou. 
12.  Opakování 1.- 3. lekce. Videoprojekce. 
13. Zápočtový test na látku 1.- 3.lekce. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Čára V. a kol.: Ruská mluvnice. Praha 1986 (a další vydání).  
Jelínek, S. a kol.: Raduga po-novomu1., 2. Fraus, Plzeň 2007 (a další vydání). 
Orlova, N., Vágnerová, M., Kožušková, M.: Klass 1., 2. Klett, Praha 2010, 2011.   
Doporučená: 
Vágnerová M.: Pomocné materiály pro výuku RJ. České Budějovice.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 



Přehled personálního zabezpečení společného pedagogicko-

psychologického základu 

 

 

Mgr. Martina Blažková  

Mgr. Martina Faltová  

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 

Mgr. Jan Hynek 

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Laibrt 

Mgr. Richard Macků, Ph.D. 

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Mrhálek 

Mgr. Marie Najmonová 

PhDr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. 

PhDr. Miroslav Procházka, PhD. 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D. 

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

PhDr. Marta Vágnerová Ph.D. 

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


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Martina Blažková Tituly Mgr. 

Rok narození 1993 typ vztahu k VŠ DPP rozsah  do kdy  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah  do kdy  

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

...   

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

Pedagogika II – vede semináře (10 %) 

Sebereflektivní seminář – vede semináře (30 %) 

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

od r. 2017– Pedagogika: Sociální pedagogika (doktorské studium – disertační práce zaměřena na efekty 
adaptačních kurzů), Pedagogická fakulta MU 
2017 – Vychovatelství (NMgr.), Teologická fakulta JU 
2015 – Vychovatelství (Bc.), Teologická fakulta JU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2018 – Externí vyučující Zážitkové pedagogiky – katedra pedagogiky a psychologie PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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



 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Pobytové akce se studenty: ochota a připravenost k participaci 

akademických pracovníků. In Konference ČPdS 2019: Vysokoškolský učitel – vzdělávání, praktiky, 

pozice. 2019. 

 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. In 

Disportare 2018. 2018.  

 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty. Studia 

Kinanthropologica, České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2018, roč. 19, č. 3, s. 165-169. ISSN 1213-

2101. 

 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Dramaturgie adaptačních kurzů – nástroj inkluze. In Čech, T., 

Jůvová, A.. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. in 

press. Olomouc: Česká pedagogická společnost, 2017.  

 BLAŽKOVÁ, Martina a Richard MACKŮ. Socio-Edutainment within Summer Camps? A Missed 

Opportunity! Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2017, roč. 27, č. 4, s. 558-

574. ISSN 1211-4669. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Martina Faltová Tituly Mgr. 

Rok narození 1990 typ vztahu k VŠ DPP rozsah  do kdy  

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPP rozsah  do kdy  

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2019 - zahájení Ph.D. studia – Pedagogika (disertační práce zaměřena na konstituování profesních 
přesvědčení u začínajících učitelů) Pedagogická fakulta UPOL 
2017 – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.), Pedagogická fakulta JU 
2015 – Bohemistika-anglický jazyk a literatura  (Bc.), Filozofická fakulta JU 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2019 – Externí vyučující Asistentská praxe pro 2. stupeň ZŠ – katedra pedagogiky a psychologie PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

2018 – dosud - Pracovník pedagogicko-psychologického základu (Projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, 

rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664) 

Autor deníku praxe (v rámci projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi, reg. č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960) 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Margareta Garabiková Pártlová Tituly Mgr. Ph.D. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do pedagogiky – vede semináře (50 %) 

Pedagogika I – přednášející (50 %) 

Alternativní pedagogické systémy – garant, vede semináře (100 %) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2003 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
2015 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK,  
doktorského studia, obor: pedagogika, Ph.D. udělen 2015 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 2 

   

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



Počet odborných publikací celkem: 18 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 14 

 

 STROUHAL, Martin a Margareta GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ. Učit se být učitelem: Vzdělavatelé 

budoucích učitelů v „roli modelu“ pro studenty učitelství. 2017. Praha: Karolinum, 2017. s. 137-154, 

ISBN 9788024634654. 

 GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. a Z. BÍLKOVÁ. (2016). Professional Competences of Future Teacher 

Educators. In Aškerc, K. (Ed.) Quality of University Learning and Teaching.Ljubljana: Center RS za 

mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, p. 171 – 176. ISBN 978 - 

961- 6628 – 50 -1.  

 VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Novices´ and trainee teachers´ 

perspectives on the application of knowledge in practice. In HOUŠKA, , KREJČÍ, , FLÉGL, Efficiency and 

Responsibility in Education 2014. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s. 869-877.  

 ŽLÁBKOVÁ, I., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, , Kasperová, 

, Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa - vybrané problémy. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 

2014, s. 68-78. ISBN 978-80-7494-152-8.  

 GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Pohledy na profesi učitele. Reflexe 

očekávání a praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 

2014, roč. 3, č. 1, s. 39-48. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy  

Jméno a příjmení Martina Hrušková Tituly RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Zdravověda pro pedagogy - garant, vede seminář 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000 - absolvování magisterského studia, Učitelství pro střední školy (biologie – chemie), Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
2003 - rigorózní řízení, obor Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
2007 - absolvování doktorského studia, studijní program Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita 
Karlova v Praze 
2019 - absolvování rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci (instruktor školitel, AED instruktor, zdravotník 
zotavovacích akcí, garant ve firmě, instruktor první pomoci v autoškole a další) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2007 - odborná asistentka na KBi PF JU (kromě 2012-16: rodičovská dovolená) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 
 
Celkem vedení více než čtyřiceti kvalifikačních prací (obhajoby od akademického roku 2010/11). 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 216 241 ˃ 60 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 22 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 0 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 0 
 
Další publikace k zajišťovaným předmětům: 
 
Nejvýznamnějších 5 publikací z předchozích let: 

 HRUŠKOVÁ M. & GUTVIRTH J. První pomoc (ne jen) pro školní praxi. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, České Budějovice, 2010. ISBN 978-80-7394-237-3 

 VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC M. & HRUŠKOVÁ M. 
VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže České republiky 2001 (souhrnné výsledky). 
Státní zdravotní ústav, Praha, 2006. ISBN 80-86561-30-5 



 LINDOVA J., HRUSKOVA M., KUBENA A. & FLEGR J. 2008: Digit ratio (2D : 4D) and Cattell's personality 
traits. European Journal of Personality, 22(4): 347-356. ISSN: 0890-2070 

 FLEGR, J., HRUŠKOVÁ, M., HODNÝ, Z., NOVOTNÁ, M. & HANUŠOVÁ, J. Body height, body mass index, 
waist-hip ratio, fluctuating assymetry and second to fourth digit ratio in subjects with latent 
toxoplasmosis. Parasitology, 130: 621-628, Cambridge University Press, UK, 2005. ISSN 0031-1820 

 ROBERTS, S.C., HAVLICEK, J., FLEGR, J., HRUSKOVA, M., LITTLE, A.C., JONES, B.C., PERRETT, D.I. & 
PETRIE M. Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. 
Proceedings of Royal Society, Biol. Lett., 271: 270-272, 2004. ISSN 1744-957X 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Jan Hynek Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 4 do kdy 0822 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 4 do kdy 0822 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (ve vazbě na úvodní asistentskou praxi) – vede semináře (20 %) 

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Práce s třídou a utváření třídního klimatu – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2013 - Jihočeská Universita PF, bakalářské studium, obor psychologie – jednooborová  
2015 - Jihočeská Universita PF, magisterské studium, obor psychologie/výchova ke zdraví   
od r. 2015 - Jihočeská Universita PF, doktorské studium, obor pedagogická psychologie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2015 - Asistent na katedře pedagogiky a psychologie PF JU 
od r. 2014 - Metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně  
smluvní školitel pro NIDV 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

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

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Počet odborných publikací celkem: 1 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 1 

 MRHÁLEK, T., HYNEK, J., KAJANOVÁ, A. (in peer review). Intelligence Diagnostics Using Fourt Revision 

of Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Abillities (WJ IV COG). Studia Pedagogica, 2019. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Jiří Kressa Tituly Mgr. et Mgr. Ph.D. 

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Pedagogika II – garant, přednášející (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2002 - Teologická fakulta JU – obor pedagogika volného času (titul Mgr.) 
2007 - Univerzita J.A. Komenského – obor speciální pedagogika (titul Mgr.)  
2017 – doktorské studium Pedagogické psychologie (titul Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 - 2005 DPL Opařany 
2004 – 2005 Krizové centrum pro děti a rodinu Č. B. 
2005 – 2009 Středisko výchovné péče Č.B. 
2009 – dosud Pedagogická fakulta JU 
2012 – 2014 Psychologický ústav AV 
2016 – 2017 ZŠ Dukelská České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 30 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 10 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Počet odborných publikací celkem: 10 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 6 

 

 JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ, L., ZÁBRODSKÁ, K., KRESSA, J., DĚDOVÁ, M. Psychologie školní šikany. In 

Vágnerová, , Helus, Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016, 2016, s. 250-261. ISBN 978-80-247-

2992-3.  (RIV) 

 KRESSA, J. Klíčový význam učitelů v podpoře zastánců šikanovaných žáků. In Zborník 

vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky (11). Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 158-169. 

 KRESSA, J. Rozdílné vnímání rodičovské opory u některých sociálních rolí při šikaně. In Neslušanová, , 

Emmerová, , Jarosz, Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: Institut mezioborových 

studií, s.r.o., 2014, s. 716-721. ISBN 978-80-88010-01-2.  

 KRESSA, J. Percipovaná sociální opora dětí na základních školách. In Młode pokolenie w zderzeniu 

cywilizacyjnym. Toruň: Akapit, 2013, s. 251-262. ISBN 978-83-63955-18-2. 



 KRESSA, J. Pomáhání versus ubližování. In Sociálně pedagogické štúdie 2013. Dilema sociálnej 

pedagogiky: výchova alebo prostredie?. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická 

fakulta, 2013, s. 223-228.  

 KRESSA, J. Sociální role účastníků v šikaně na základních školách. In Učení pro život. Praha: Program 

pro mládež Cena vévody z Edinburghu, 2012, s. 97-104. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (ve vazbě na úvodní asistentskou praxi) – garant, vede semináře (40 

%) 

Obecná didaktika – přednášející, vede semináře (50 %) 

Komunikace ve školním prostředí – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2017 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pedagogická psychologie (Ph.D.). 
2012 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, arteterapie (Bc.). 
2004 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů pro 2. stupeň základní školy, český jazyk – občanská výchova (Mgr.). 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od září 2013 - odborný asistent v ateliéru arteterapie JU v ČB (souběžně s KPE) – vyučované předměty: 
psychologie umění, základy arteterapeutické metodiky, autobiografická tvorba a její interpretace, výcvik v 
analýze výtvarného díla, praktický výcvik v projektivní arte skupině. 
od září 2009 - odborný asistent na katedře pedagogiky a psychologie JU v ČB – vyučované předměty: obecná 
didaktika, pedagogická a sociální komunikace, vývoj výtvarného projevu, poruchy chování, problémová a 
projektová metoda na ZŠ, praktikum didaktiky ZŠ. 
2005–2009 Učitel českého jazyka, dějepisu a společenskovědních předmětů (Rv, Ssv, Vo) na 2. st. ZŠ Český 
Krumlov, Plešivec. Od září 2006 do června 2009 činný ve funkci školního metodika prevence. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 11 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 1 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 8 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 5 

 

 JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., 

PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., 

PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu 

dítěte a učitele. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5. 

 ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Pohled studentů učitelství na reflektivní a transmisivní přístup k učení. 

ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19–27. 



 KRNINSKÝ, L., ŠIMEROVÁ, K. Výukový projekt pro žáky ZŠ zaměřený na prevenci sociálněpatologických 

jevů. In Procházka, M., Vítečková, M., Najmonová, M. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, 

psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky 

dalších minorit. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 

2014, s. 189–205. 

 ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Zkušenost v procesu učení studentů učitelství. ACORát, Časopis pro teorii 

a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 3, č. 1, s. 19–26. 

 Vaněčková, O., Krninský, L., & Váchová, M. (2017). Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích 

učitelů. In M. Procházka, M. Vítečková, & I. Žlábková (Eds.), Škola a její lidé na křižovatkách. (s. 195–

212). Brno: Česká pedagogická společnost. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Psychologie I – garant, přednášející (100 %) 

Psychologie II – garant, přednášející (100 %) 

Sebepojetí a identita učitele – garant, vede semináře (100 %) 

Rozvoj osobnostní kompetencí pro pedag. praxi – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2014 - Psychologický ústav Filozofické fakulty, Masarykova univerzita, Studijní obor: obecná psychologie, 
Titul: doktor (Ph.D.) 
2014 - Psychologický ústav Filozofické fakulty, Masarykova univerzita, Studijní obor: psychologie, Titul: doktor 
(PhDr.) 
2009 - Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, Studijní obor: český jazyk, hudební výchova, Titul: 
magistr (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Dlouhodobě se zabývá problematikou metrických přístupů v oblasti výzkumné diagnostiky, zejména z 
pohledu psycholingvistiky a expresivních projektivních metod. V letech 2016–2018 byl řešitelem tříletého 
výzkumného projektu CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) podpořeného Grantovou 
agenturou ČR (16-19087S). Trvale působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích, na oddělení psychologie katedry pedagogiky a psychologie. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 3 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 14 0 47 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 68 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 48 



Book Chapters (C) 

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

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

approaches]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. 

Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT 

Research: Computational psycholinguistic analysis of Czech text] (pp. 19–30). České Budějovice: PF JU. 

 

Journal articles (Jimp) 

Havigerová, J. M., Haviger J., Kučera D., & Hoffmannová, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk of 

Depression. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00513 

 

Journal articles (Jsc) 

Kučera, D. & Havigerová, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application in 

psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), 61–72. 

 

Journal articles (Jost) 

Kučera, D., & Haviger, J. (2019). Analysis of formal characteristics of text in the CPACT Research: Enhancing 

the LIWC linguistic processing for the Czech language. Journal of Advanced Research in Social Sciences and 

Humanities, 4(2), 57-65. 

Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2016). Experimentální indukce emocí hněvu, radosti, strachu a smutku [Mood 

Induction Procedures of Anger, Joy, Fear and Sadness]. E-psychologie, 10(2), 34-46. 

Působení v zahraničí 

2016 - Výzkumná stáž v rámci CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme 
"School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 
Practices" (NF-CZ07-INP-5-4342015); Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Lukáš Laibrt Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 1220 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 1220 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (ve vazbě na úvodní asistentskou praxi) – vede semináře (20 %) 

Pedagogika II – vede semináře (20 %) 

Sebereflektivní seminář – vede semináře (30 %) 

Úvodní asistentská praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe úvodní asistentské praxe – vede semináře (20 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (10 %) 

Volnočasová praxe – garant (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

od r. 2017 – Filozofická fakulta Masarykovi univerzity v Brně – obor Pedagogika (doktorské studium – Ph.D.) 
2014 - Teologická fakulta Jihočeská univerzity v Českých Budějovicích – obor Pedagogika volného času 
(Navazující magisterské studium - Mgr.)  
2012 - Teologická fakulta Jihočeská univerzity v Českých Budějovicích  – obor Pedagogika volného času 
(Bakalářské studium – Bc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2016 – Asistent na katedře pedagogiky a psychologie na PF JU 
2015 – 2016 Externí vyučující na katedře pedagogiky a psychologie na PF JU  
2014 – 2018 Projektový manažer projektu Trojčení v Junák - český skaut, Krajinská České Budějovice, z.s. 
2014 – 2015 Lektor prožitkových kurzů na gymnáziu v Třeboni 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 0 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Richard Macků Tituly Mgr., DiS., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Sebereflektivní seminář – garant, vede semináře (40 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Absolvovaný obor (Ph.D.): Pedagogika, PdF MU v Brně  
Absolvovaný obor (Mgr.): Pedagogika volného času, TF JU v Č. Budějovicích 
Absolvovaný obor (DiS.): Podnikové informační systémy, VOŠ IS v Praze 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2008-2019 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Teologická fakulta (11 roků) 
od r. 2019 - Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 65 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 21 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 5 

   

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



V číslech (vše):  

- monografie - 4 

- kapitoly v knize -  4 

- články v SCOPUSu, WoS apod. - 1 

- články v RIV seznamu - 7 

- a další – organizace konference: 3  

 

5 nejvýznamnějších publikací za posledních 5 let  

 MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty Studia 

Kinanthropologica, České Budějovice: Pedagogická fakulta, 2018, 19, 3, od s. 165-169, 5 s. – 50 % 

 MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Socio-edutainment within Summer Camps? A Missed Opportunity! 

Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2017,  27, 4, od s. 558-574, 17 s. – 50 % 

 MACKŮ, R. Metody a principy pedagogiky volného času In Kaplánek, M. (ed.) Volný čas a jeho význam 

ve výchově. Praha: Portál, 2017. Od s. 122-135 a 181-187, 20 s. ISBN 978-80-262-1250-8. – 100 % 

 MACKŮ, R. Pohyb na adaptačních kurzech. In Švamberk Šauerová, M. (ed.), Benefity využití 

sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (s. 243-253). Praha: Palestra, 2016. – 

100 % 

 MACKŮ, R. Instantní, nebo skutečné řešení problému? Zlín: Verbum, 2015. ISBN 978-80-87500-74-3. 

– 100 % 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Olga Malinovská Tituly Mgr. Ph.D. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30,4 do kdy 0820 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 30,4 do kdy 0820 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Speciální pedagogika – garant, přednášející, vede semináře (75 %) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011 - PdF UP v Olomouci – Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a čínská filologie, Bc. studium 
2013 - PdF UP v Olomouci – Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a čínská filologie, nMgr. studium 
2019 - PdF UP v Olomouci – Speciální pedagogika: Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2014 – 2016 PdF UP v Olomouci, oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků, odborná referentka 
2016 – 2017 Jazyková škola a školka, metodik KLC 
od r. 2016 – PF JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 
od r. 2019 – Střední zemědělská škola v Benešově, školní speciální pedagog 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 9 
 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4   

   

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

Počet odborných publikací celkem:  

Počet odborných publikací za posledních 5 let:  

 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 Bílková, Z., Havlisová H., & (33%) Malinovská, O. (2018). Problematika sociální gramotnosti u dětí a 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In A. Nohavová et al. Podpora a rozvoj funkční 

gramotnosti ve školní praxi a učitelském vzdělávání. (s. 74-86). Praha:Eduko. [v tisku]. 

 Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., (16%) Malinovská, O., et al. (2016). 

Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

 (50%) Malinovská, O., & Ludíková, L. (2016). Teaching foreign languages to adults with acquired visual 

impairment – a new way? Proceedings of the VIth International Intercultural Education Conference, 

ICTS, EDUCATION AND HEALTH IN A TRANSCULTURAL WORLD; Almeria, Spain; 15th - 17th June 2016. 



 (100%) Malinovská, O. (2016). Foreign languages in the terms of employment of persons with visual 

impairment. Proceedings of the International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, 

EDUCATION - SIE2016". Volume III, May 27th- 28th, 2016. pp. 96-105 

 (50%) Malinovska, O. & Ludíková, L. (2015). Difficulties in changing jobs for people with acquired visual 

impairment. In ICERI 2015 Proceedings. (s. 8208-8213). Madrid: IATED. 

 Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., (16%) Malinovská, O., et al. (2015). 

Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci. 

 (100%) Malinovska, O. (2015). The use of foreign languages in connection with the change of 

employment in persons with acquired visual impairment. In ICLEL Proceeding. pp. 245-248. 

Působení v zahraničí 

2015 - 3 měsíční výukový pobyt na Leshan Normal University, Leshan, PRC 
2014 - měsíční studijní pobyt na Valdosta State University, Valdosta, GA, USA 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Tomáš Mrhálek Tituly Mgr. Bc. 

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do psychologie – vede semináře (25 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2013 - MU - Filozofická fakulta  - Psychologie, Magisterský     
2015 - MU - Fakulta sociálních studií  - Sociologie, Mediální studia a žurnalistika, Bakalářský         
JU - Pedagogická fakulta  - Pedagogická psychologie, Doktorský       (dosud) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2013 - Katedra pedagogiky a psychologie - odborný asistent, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích 
2015 – 2017 Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích – externí asistent (DPP), Zdravotně sociální 
fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
2015 – 2018 Katedra managementu, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – externí 
asistent (DPP) 
2017 – 2018 Eternal, s.r.o., vývoj mobilních a webových aplikací (DPP) 
2015 - OSVČ – realizace výzkumů a analýza výzkumných dat 
2008 – 2010 tazatel a zadavatel dat GAČR č.403/07/0336 
od r. 2013 – nezávislý výzkumný psychodiagnostický projekt ve spolupráci s oddělením neurochirurgie 
nemocnice České Budějovice  
2013 – 2015 člen řešitelského týmu GAJU, ZSF, 098/2013/S 
2013 – 2015 člen řešitelského týmu GAJU, PF, 100/2013/S 
2015 – 2016 člen řešitelského týmu GAJU, PF, 133/2013/S 
2015 – 2017 spoluřešitel GAJU, PF, 112/2015/S 
2019 – 2021 spoluřešitel TAČR TL02000187 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 14 
Počet vedených obhájených diplomových prací:  

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Počet odborných publikací celkem: 18 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 11 

 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 



 Fiedler, J. Mrhálek, T., Vavrečka, M.,Ostrý, S.,Bombic, M.,Kubále, J.,Přibáň, V.,Preiss, M. & Stuchlíková, 

I. (2016). Kognice a hemodynamika po karotické endarterektomii pro asymptomatickou stenózu.

 Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 79(2), 201-206. 

 Fiedler, J., Mrhálek, T., Vavrečka, M., Kubále, J., Preiss, M., & Stuchlíková, I. (2015).  Cognitive Outcome 

and Hemodynamic Changes 3 months after Carotid Endarterectomy in Primary Stroke Prevention. 

Journal of Neurosurgery, 123(2), A528-A528, 

 Mrhálek, T., Lidová, L., & Kajanová, A. (2015). Hegemony in the Roma family. Neuroendocrinology 

Letters,36, supplement 2,62–68. 

 Hrušková, M., Mrhálek, T. (2018). Rizikové chování u žáků staršího školního věku. Kontakt, 20(1), 83-

91. 

 Kajanová, A., Mrhálek, T., & Lidová, L. (2016). Obstacles to emancipation of Roma women. Human 

Affairs, 26(4), 478–484. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Marie Najmonová Tituly Mgr. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (ve vazbě na úvodní asistentskou praxi) – vede semináře (20 %) 

Pedagogika II – vede semináře (20 %) 

Speciální pedagogika – přednášející, vede semináře (25 %) 

Asistentská praxe – vede semináře (50 %) 

Reflexe asistentské praxe – vede semináře (10 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2002 - Dokončené magisterské studium na FFUK (obor Pedagogika)  
od r. 2013 - doktorské studium na PFJU (obor Pedagogická psychologie), SZ 2018 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Učitel na SOŠ, ZŠ 1. a 2. st., ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování 
Odborný asistent na VSCI (Vysoká škola Cevro Institut) 
od r. 2013 - asistent na PFJU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 4 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 0  

   

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



 Vítečková, M., Procházka, M., Najmonová, M. (2018). Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni 

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

 Procházka, M., Vítečková, M., Najmonová, M. (2018). Analýza pedagogických situací jako cesta k 

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

INTED 2018 Proceeding, s. 4384 - 4391. Valencia: IATED Academy. 

 Husková, S., Najmonová, M., Vítečková, M., Procházka, M. (2018). Faktory psychosociálního klimatu 

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

2018 Proceeding, s. 4377 - 4383. Valencia: IATED Academy. 

 Vítečková, M., Procházka, M. Najmonová, M., Štechová, I. (2018). Kázeň žáků jako pedagogický 

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

Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018, s. 416 -424. Praha: ČZU.  

 Havel, J., Kratochvílová, J., Kusá, O., Lukas, J. & Najmonová, M. (2016). Inkluzivní vzdělávání v 

pregraduální přípravě učitelů. Brno: LLP. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Alena Nohavová Tituly doc. Mgr. Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do psychologie – garant, přednášející (50 %) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2008 - studium PF ZU v Plzni, obor Učitelství psychologie a hudební výchovy pro SŠ (Mgr.) 
2012 - studium PF JU v ČB, obor Pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od r. 2011 - Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 
2016-2018 Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání – GA 
JU 130/2016/S 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 21 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 10 

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

bez autocitací 
Pedagogická psychologie 2019 PF JU ČB WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   17 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 30 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 10 

 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 Nohavová, A., & Mareš, J. (2016). Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České 

republice. E-psychologie, 10(4), 81-84. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-

zp.pdf. O aktivitách informuje i EFPTA na svých stránkách zde: 

http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7 

 Nohavová, A. (2017). Exprese ve výuce psychologie. Kultura, umění a výchova, 5(1). ISSN 2336-1824. 

Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=160. 

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

Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova 

univerzita. 

 Nohavová, A., & Mikulová, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. 

Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova 

univerzita. 

http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=160


 Nohavová, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle k jeho realizaci. České Budějovice: Pedagogická 

fakulta JU. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do pedagogiky – garant, přednášející (50 %)  
Pedagogika I – garant, přednášející (50 %) 
Úvodní asistentská praxe – garant (20 %) 
Reflexe úvodní asistentské praxe – garant (10 %) 
Asistentská praxe – garant (50 %) 
Reflexe asistentské praxe – garant (10 %) 
Seminář k bakalářské práci I – garant  
Seminář k bakalářské práci II – garant  
Výchovné styly a zvládání výchovných problémů – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

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

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1992 – 1996 gymnázium Týn nad Vltavou - učitel 
od r. 1996 – Pedagogická fakulta JU – odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 244  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 42  

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

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

   

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

Počet odborných publikací celkem: 54 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 37 (2 monografie, 5 kapitol v monografii, 9 článků v odborných 

časopisech, 37 příspěvků ve sbornících (z toho 3 WoS) 

 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

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

ISBN 978-80-88290-28-5 

 PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations 

as a way of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel 

Torres,  INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & 

DEVELOPMENT, 2018, s. 4384-4391. ISBN 978-84-697-9480-7. 



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

(2017) Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In 

Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED 

Academy, Plaza Legion Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-

3777-4. 

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

level of elementary school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák,  Proceedings 

of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech 

University of Life Sciences Prague, s. 337-346. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

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

(2017) Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In 

Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED 

Academy, Plaza Legion Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům  

Úvod do pedagogiky  

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

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

 PROCHÁZKA, M. (100%) Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a 

postgraduální přípravy studentů učitelství. In: DANIELOVÁ L., HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., 

JANDERKOVÁ, D., KAMANOVÁ, L., VYLEŤAL, P. (editoři) Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu 

moderního pojetí vzdělávání. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 304 s. ISBN 978-80-

7509-256-4. 

 NAJMONOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M.  (33%) Inclusion of pupils with specific behavioural 

disorders from the viewpoint of teachers and school psychologists. In Gómez Chova, , López Martínez, 

, Candel Torres,  ICERI2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Española, 11, 

46010 Valencia, SPAIN, 2018, s. 3957-3963. ISBN 978-84-09-05948-5 

Pedagogika I. 

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

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

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

schools as an educational problem from the viewpoint of student teachers. In Fejfat,  Proceedings of 

the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018. Praha: Česká 

zemědělská univerzita v Praze, 2018, s. 416-424. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X. 

 VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (33%), SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B. Preparedness of a novice teacher 

to deal with disciplinary problems. In Houška,  Proceedings of the 14th International Conference 

Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 506-

511. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

 

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

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

 FANDELOVÁ, E., GADUŠOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. (25%) (2017) Assessment tools and 
criteria - what to apply to teachers´ work. In Houška, Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák,  



Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha: 
Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, s. 80-87. ISBN 978-
80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

 PROCHÁZKA, M. (33%), M. VÍTEČKOVÁ & I. ŽLÁBKOVÁ (2015). Änderungen in der staatlichen 
Abschlussprüfung - Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: FLEISCHMANN, 
O., R. SEEBAUER, H. ZOGLOWEK & M. ALEKSANDROVICH (Eds./Hg.). The Teaching Profession, 
Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag, p. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6. 

Působení v zahraničí 

březen 2019 - Universytet Lodzki – katedra pedagogiky, Lodz, Polsko, 1 měsíc 
září 2018- Akademia Techniczno Humanistyczna, Bilesko Biala, Polsko, 1 měsíc 

Podpis   Datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Jitka Šebová Šafaříková Tituly PhDr. Ph.D. 

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 0821 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy 0821 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Úvod do psychologie – semináře (25 %) 

Psychohygiena – garant, semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

FF UK Praha – titul PhDr. 
UP FF Olomouc – titul Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Psycholog (Úřad práce Praha 6, MPSV ČR) 
Psycholog – OSVČ (personální, dopravní, forenzní, poradenský) 
Odborný asistent – PF JCU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 18 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

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

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Šebová Šafaříková,J. 2018). Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu 

řidiče z povolání – disertační práce, UP Olomouc 

Černochová, Rudá, Šebová Šafaříková (30%) (2016). TVP – Inventář dopravně relevantních vlastností osobnosti. 

Standardizace metody. Praha,Hogrefe-Testcentrum.            

Plančíková,V., Šebová Šafaříková,J. (33 %),Takáčová,J. (2017). Nákupní horečka aneb vánoce jsou tady. 

Psychology Now 2017!: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice: Pedagogická 

fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-654-8. 

   

OSVČ – poradenství, kariérní poradenství, psychodiagnostika 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Miluše Vítečková Tituly doc. PhDr. Ph.D. 

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Komunikace a spolupráce s rodiči – garant, vede semináře (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2001 - PF ZČU v Plzni – Učitelství pro základní školy, Mgr. stud. 
2008 - ZSF JU v Českých Budějovicích, rozšiřující studium Speciální pedagogika 
2011 - ZSF JU v Českých Budějovicích, Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, 
dospělých a seniorů – Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1996 – 2001 ZŠ Horní Cerekev, učitelka 
2001 – 2009 ZŠ Křemže, učitelka 
od r. 2009 – PF JU v Č. Budějovicích, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 
od r. 2017 – ZŠ T.G.Masaryka v Českých Budějovicích, školní speciální pedagog 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 67 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 16 

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

bez autocitací 
Pedagogika 2019 UP Olomouc WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 12 12 44 

   

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

Počet odborných publikací celkem:  

Počet odborných publikací za posledních 5 let:  

 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 (100%) Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido. 

 (33%) Vítečková, M., Procházka, M., & Najmonová, M. (2018). Vnímání jinakosti dětmi na prvním 

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

 Svobodová, E., Vítečková, M. (Eds.) et al. (2017). Osobnost předškolního pedagoga Sebereflexe, 

sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. 

 Procházka, M., (33%) Vítečková, M., & Žlábková, I. (2015). Änderungen in der staatlichen 

Abschlussprüfung – Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In O. Fleischmann, 

R. Seebauer, R. Zoglowek, & M. Aleksandrovich (Eds.). The Teaching Profession, Profession Lehrer (s. 

217-226). Zürich: Lit Verlag. 

 (50%) Vítečková, M., & Gadušová, Z. (2014). Teacher Professional Induction in the Czech Republic and 

Slovakia. American Journal of Educational research, 2(12), 1131-1137. 



Vybraná projektová činnost: 

2018 – 2020: Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ (projekt OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523) 

(hlavní manažer a odborný garant projektu) 

2015 – 2019: Hodnotenie kompetencií učiteľa (APVV-14-0446 – člen řešitelského týmu) 

2016 – 2018: Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků (projekt 

GA JU – 154/2016/S – člen řešitelského týmu) 

2014 – 2015: Osobnostní a profesionální potřeby začínajících učitelů (projekt MOBILITY 7AMB14SK046, APVV 

SKCZ- 2013-0192) (hlavní řešitel projektu) 

2014 – 2015: Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání (projekt OP VK, CZ.1.07/1.3.00/48.0078) 

(hlavní manažer a odborný garant projektu) 

2012 – 2014: Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa 

(VEGA 1/0677/12 – člen řešitelského týmu) 

2012 – 2014: Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení (projekt GAJU – 100/2013/S – 

člen řešitelského týmu) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

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

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

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

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

---   

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

Obecná didaktika – garant, přednášející, vede semináře (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1998 - PřF UK v Praze – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – chemie (Bc.) 
2002 - FF UK v Praze – obor Pedagogika (Mgr.) 
2012 - FF UK v Praze – obor Pedagogika (Ph.D.) 
od r. 2013 - FF UK v Praze – rigorózní řízení Pedagogika (PhDr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2009 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky – odborná 
asistentka 
od r. 2009 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a 
psychologie – odborná asistentka  
2009 – 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra psychologie a 
speciální pedagogiky – externí vyučující 
2013 – 2016 výzkumná asistentka v mezinárodním projektu ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology 
and Mathematics Education; 7FP EU; koordinátor projektu: University of Copenhagen) 
2014 – 2016 výzkumná asistentka v mezinárodním projektu The Lexicon Project: Analysing pedagogical 
naming systems from different cultures to reconceptualise classroom practice and advance educational 
theory; vedoucí výzkumného týmu: prof. David Clarke, University of Melbourne, Australia) 
od r. 2017 – manažerka klíčových aktivit v projektu OP VVV 664: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje 
klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 
2019–2022 členka řešitelského týmu Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku 
v přírodovědných předmětech a v matematice (Hlavní řešitel: PF JU, prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.) – TA 
ČR TL02000368 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 23 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 6 

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

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3  11 

   

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

Počet odborných publikací celkem: 31 

Počet odborných publikací za posledních 5 let: 18 

 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 



 EVANS, R., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A., BIRCH JENSEN, S., NIELSEN, J. A., STUCHLÍKOVÁ, 

I., TIDEMAND, S., ŽLÁBKOVÁ, I. Teacher Perspectives About Using Formative Assessment. In Dolin J., 

Evans R. (eds), Transforming Assessment. Cham: Springer, 2018, s. 227–248. ISBN 978-3-319-63248-

3. 

 LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C. P., HOŠPESOVÁ, A., GROB, R., HOLMEIER, M., MONTPIED, P., 

MOULIN, M., PETR, J., ROKOS, L., STUCHLÍKOVÁ, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O., ŽLÁBKOVÁ, I. 

Student´s Perspectives on Peer Assessment, in. Dolin J., Evans R. (eds), Transforming Assessment. 

Cham: Springer, 2018, s. 141–173. ISBN 978-3-319-63248-3. 

 NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., BUREŠ, J. How do we understand each 

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

International Conference Efficienty and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of 

Life Sciences Prague, 2016, s. 440–447. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X. 

 HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Formative peer assessment in inquiry based 

mathematics education (a case study). In Novotná, Moraová, International Symposium Elementary 

Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, 

s. 146–155. ISBN 978-80-7290-833-2. 

 ŽLÁBKOVÁ, I., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, Kasperová, 

Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 

2014, s. 68–78. ISBN 978-80-7494-152-8. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

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

Jméno a příjmení Marta Vágnerová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1960 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 
0820 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0820 

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

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Cizí jazyk pro vzdělávání – ruský jazyk 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1985 - studium na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (učitelství  všeobecně vzdělávacích předmětů, obor 
ruský jazyk – dějepis); 
2003 - studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci v doktorském studijním programu, vědní obor: ruský jazyk; 
2007 - v rigorózním řízení na Filozofické fakultě  UP v Olomouci, 17. 9. 2007 úspěšně obhájila rigorózní práci. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od září 1985 - odborná asistentka na Oddělení ruského jazyka a literatury (resp. na Katedře slovanských jazyků a 
literatur) na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. 
od r. 1996 - pracuje také jako soudní překladatelka a tlumočnice ruského jazyka jmenovaná Krajským soudem v Českých 
Budějovicích. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Od počátku svého působení na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích vede každý rok několik diplomových 
magisterských či bakalářských prací, vypracovává oponentské posudky na diplomové magisterské či bakalářské práce 
psané na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a na dalších vysokých školách, zejména na FF MU v Brně a na FF 
UP v Olomouci, rovněž na Filologické fakultě Ivanovské státní univerzity v Rusku, vypracovala několik posudků na 
disertační práce psané na FF MU v Brně a na FF UP v Olomouci. 

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

   WOS Scopu
s 

ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   6 

   

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

 Spoluautorka nového učebního souboru pro výuku ruského jazyka na středních školách Klass! 1.-3. díl (celý soubor 
učebnic vydán 2010-2012);  

 lektoruje české verze učebnic ruštiny překládaných z jiných jazyků, podílí se na expertizní a posuzovatelské činnosti; 

 červen a říjen 2014 = 2 přednášky pro učitele ruského jazyka na Dnech učitelů ruského jazyka, ZČU v Plzni; 

 2015 = členka organizačního výboru mezinárodní konference Semantika i funkcionirovanije jazykovyh jedinic raznych 
urovnej konané 6. -8. 5. 2015 na Filologické fakultě Ivanovské státní univerzity, Rusko; 

 2016 = spoluorganizátorka mezinárodního vědeckého semináře Jazyk, literatura i kultura kak grani mezhkulturnogo 
obshchenija + přednáška na něm (zasedání semináře na PF JU v Českých Budějovicích 29. 4. 2016). 

  
Publikační činnost: 
 

 Vágnerová, M.:Prakticheskaja transkripcija russkih antroponimov i toponimov latinicej kak odna iz problem 
cheshskogo perevodchika. In: Rossica Olomucensia, LIII, Num. 1, Olomouc 2014, s. 11-17. ISSN 0139-9268. 

 Vágnerová, M.:K russkim prilagatelnym s prefixom bez-/bes- (sposoby obrazovanija i semantika). In: Příspěvky 
k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). FF MU Brno 2015, s. 169-175. ISBN 978-80-906183-0-5. 

 Vágnerová, M.:K (ne)používání písmene „Ёё“ v ruském jazyce. In: Cizí jazyky, 2016-2017, roč. 60, číslo 1, s. 29-34. 
ISSN 1210-0811. 

 Vágnerová, M.:Russko-cheshskije substantivnyje mezhjazykovyje omonimy v ekonomiko-juridicheskoj leksike. 
Auspicia, České Budějovice 2017, r. 14, č. 3-4, s. 69-78. ISSN 1214-4967. 



Působení v zahraničí 

Podpis   datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


